
 

                                                                                                                                                               Додаток № 6  

                                                                                                                                                                                                          Правил прийому  
                                                                                                                                                                                                          до Кропивницького будівельного фахового         
                                                                                                                                                                                                          коледжу у 2022 році 

 

Перелік конкурсних  предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, вступних іспитів 

1.Базова загальна середня освіта  

Спеціальності освітньо-професійного 

ступеня  фаховий молодший 

бакалавр 

Спеціалізація Перелік конкурсних 

предметів 

(вступних іспитів, 

творчих конкурсів) 

Вага бала за особливі 

успіхипризерам (особам, 

нагородженим 

дипломами I-III ступенів) IV 

етапу Всеукр. учнівських 

олімпіад 2022р. з базових 

предметів, призерамIII етапу 

Всеукр. конкурсу-захисту 

НДР учнів - членів МАН 

України 2022 року) 

Мінімальна кількість 

балів для допуску до участі 

в конкурсі або для 

зарахування на навчання 

за квотою-1 

Код Назва 

07 Управління та адміністрування   

 

073 

 

Менеджмент 

 

- 

Українська мова  

100 

100 

Математика 

Історія України         На вибір 

100 

100 

19 Архітектура та будівництво 

 

191 

 

Архітектура та містобудування 

 

- 

Українська мова  

100 

100 

 Малюнок  100 

 

192 

 

Будівництво та цивільна 

інженерія 

Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд 

Українська мова  

100 

100 

Математика 

Історія України         На вибір 

100 

100 

Будівництво, експлуатація і 

ремонт автомобільних доріг та 

аеродромів 

Українська мова  

100 

100 

Математика 

Історія України          На вибір 

100 

100 

Монтаж, обслуговування 

устаткування і систем 

газопостачання 

Українська мова  

100 

100 

Математика 

Історія України          На вибір  

100 

100 

 

 

 



 
 

     

                      Продовження додатка № 6 

2.Повна загальна середня освіта 

Спеціальності освітньо- професійного 

ступеня  фаховий молодший 

бакалавр 

Спеціалізація Перелік конкурсних предметів 

(сертифікатів ЗНО 

вступних іспитів, 

творчих конкурсів) 

Вага бала за особливі успіхи 

призерам (особам, 

нагородженим 

дипломами I-III ступенів) IV 

етапу Всеукр. учнівських 

олімпіад 2021р. з базових 

предметів, призерамIII етапу 

Всеукр. конкурсу-захисту 

НДР учнів - членів МАН 

України 2021 року) 

Мінімальна кількість 

балів для допуску до участі 

в конкурсі або для 

зарахування на навчання 

за квотою-1 

Код Назва 

07 Управління та адміністрування   

 

073 

 

Менеджмент 

 

- 

Українська мова або Українська 

мова та література  

  

 

 

50 

100 

Математика 

Історія України                На вибір  

Географія 

100 

100 

100 

19 Архітектура та будівництво 

 

191 

 

Архітектура та містобудування 

 

- 

Українська мова або Українська 

мова та література 

 

50 

100 

Малюнок  100 

 

192 

 

 

 

 

 

 

Будівництво та цивільна 

інженерія 

Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд 

Українська мова або Українська 

мова та література 

 

 

50 

100 

Математика 

Історія України                На вибір   

Географія 

100 

100 

100 

Будівництво, експлуатація і 

ремонт автомобільних доріг 

та аеродромів 

Українська мова або Українська 

мова та література 

 

 

 

50 

100 

Математика 

Історія України               На вибір  

Географія 

100 

100 

100 

Монтаж, обслуговування 

устаткування і систем 

газопостачання 

Українська мова або Українська 

мова та література 

 

 

 

50 

100 

 Математика         

Історія України             На вибір  
Географія  

100 

100 

100 

 

                                                                                                

  



 
 

                                                                                                

                                                                                                                                                                                                          Додаток  № 7 

                                                                                                                                                                                                          Правил прийому 

                                                                                                                                                                                                          до Кропивницького будівельного            

                                                                                                                                                                                                         фахового коледж у 2022 році 

  

             

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий курс  осіб, які  

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника,  

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  

         Денна форма навчання 

Спеціальності освітньо-

професійного ступеня 

фаховий молодший 

бакалавр 

Спеціалізація Перелік конкурсних предметів 

(сертифікатів ЗНО або  

вступних іспитів) 

Вага бала за особливі 

успіхипризерам 

(особам, 

нагородженим 

дипломами I-III 

ступенів) IV етапу 

Всеукр. учнівських 

олімпіад 2021р. з 

базових предметів, 
призерамIII етапу 

Всеукр. конкурсу-

захисту 

НДР учнів - членів 

МАН України 2021 

року) 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі або 

для 

зарахування на 

навчання за 
квотою-1 

 

Курс 

 

Термін 

навчання 

Код Назва 

19 Архітектура та будівництво   
 
192 

 
Будівництво та 

цивільна 

інженерія 

Будівництво та 

експлуатація 

будівель і споруд 

Українська мова 
(вступне випробування)                         На вибір                                                       
Українська мова або   

Українська мова та література   
(сертифікат ЗНО) 

 
10 

100  
2 курс 

 
2р.8м 

Фахове випробування (обов`язково) 100 

Монтаж, 

обслуговування 

устаткування і 

систем 

газопостачання 

Українська мова 
(вступне випробування)                         На вибір                                                       
Українська мова або   

Українська мова та література   
(сертифікат ЗНО) 

 
10 

100  
2 курс 

 

2р.5м. 

Фахове випробування (обов`язково) 100 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  Продовження додатка № 7  

         Заочна форма навчання  

 

Спеціальності 

освітньо-

професійного 

ступеня фаховий 

молодший 

бакалавр 

Спеціалізація Перелік конкурсних предметів 

(сертифікатів ЗНО або  

вступних іспитів) 

Вага бала за 

особливі успіхи 

призерам (особам, 

нагородженим 

дипломами I-III 

ступенів) IV етапу 

Всеукр. учнівських 
олімпіад 2021р. з 

базових предметів, 

призерамIII етапу 

Всеукр. конкурсу-

захисту 

НДР учнів - членів 

МАН України 2021 

року) 

Мінімальна 

кількість 

балів для допуску 

до участі в 

конкурсі або для 

зарахування на 

навчання за 
квотою-1 

 

Курс 

 

Термін 

навчання 

Код Назва 

19 Архітектура та будівництво   

 

192 

 Будівництво 

та цивільна 

інженерія 

Будівництво та 

експлуатація 

будівель і 

споруд 

Українська мова 

(вступне випробування)                                      На вибір                                                       

Українська мова  або                                           (обов`язково)              

Українська мова та література   
(сертифікат ЗНО) 

Математика 

(вступне випробування)  

Математика                                      На вибір   
(сертифікат ЗНО)   

Історія України 

(вступне випробування)                   На вибір 

Історія України                                                           1 на вибір 

(сертифікат ЗНО)      

Географія 

(вступне випробування)                   На вибір 

Географія 

(сертифікат ЗНО) 

 

 

 

 

 
 

 

50 

 

100 

 

1 курс 

 

2р.10м 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

 



 
 

 
Додаток № 2   

Правил прийому  

до Кропивницького будівельного 

фахового  коледжу у 2022 році 

 

Перелік освітніх програм, конкурсних пропозицій та спеціальностей 

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання 

Галузь знань 

 

Спеціальність Спеціалізація Ліцензовані обсяги Нормативні терміни 

навчання 

Вартість одного 

року навчання, грн 

Можливість 

вступу для 

іноземців та 

осіб без 

громадянства 

на форми 

здобуття 

освіти 

 
Код 

 
Назва 

 
Код 

 
Назва 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент - 25 - 3р.06м. - 14969,00 -  

 
19 
 

 
Архітектура та 

будівництво 

191 Архітектура 
та містобуду-

вання  

-  25 - 3р.10м. - 15858,00 -  

192 Будівництво 
та цивільна 
інженерія 

 
Всього : 205 

 
 
 

3р.10м. 
2р.10м. 

     2.08м. 

    2р.10м.  
 
 

15045,00 
15045,00 

15045,00 
 

8467,00  

Будівництво та 
експлуатація будівель і 
споруд:  
БЗСО (9клас) 
ПЗСО (11клас) 
Кваліфікований 
робітник  (ПТНЗ) 

 
 
 
 
 
 
 

175 

 
 
 

30 

Будівництво, 
експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг та 
аеродромів  
БЗСО (9клас) 

 
 
- 

3р.10м. - 14981,00 -  

Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і систем 
газопостачання 

Кваліфікований 
робітник  (ПТНЗ) 

 
 
- 

 
 
 
 

     2р.04м. 

-  
 
 
 

15239,00 

-  

  



 
 

 

                                                                                                                                                                Додаток № 4  

                                                                                                                                                                Правил прийому  

                                                                                                                                                                до Кропивницького будівельного  

                                                                                                                                                                фахового коледжу у 2022 році 
 

         Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти конкурсний відбір (ПЗСО) 

Спеціальності освітньо - професійного 

ступеня  фаховий молодший бакалавр 

Спеціалізація Перелік конкурсних предметів 

на вибір 

 

Код Назва 

 

073 

 

Менеджмент 

 

- 

Українська мова (обов`язково) 

Математика       

Географія                   На вибір 

Історія України                   

 

191 

 

Архітектура та містобудування 

 

- 

Українська мова (обов`язково) 

Малюнок (обов`язково) 

 

192 

 

Будівництво та цивільна 

інженерія 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд Українська мова (обов`язково) 

Математика 

Географія                    На вибір 

Історія України 

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та 
аеродромів 

Українська мова (обов`язково) 

Математика  

Географія                     На вибір 

Історія України 

Монтаж, обслуговування устаткування і систем 
газопостачання 

Українська мова (обов`язково) 

Математика 

Географія                    На вибір   

Історія України 

 

  



 
 

 

                                                                                                                                                             Додаток № 3 

                                                                                                                                                             Правил прийому  

                                                                                                                                                             до Кропивницького будівельного  

                                                                                                                                                             фахового коледжу у 2022 році 

 

         Фаховий молодший бакалавр на основі базової  загальної середньої освіти конкурсний відбір (БЗСО) 

Спеціальності освітньо - професійного 

ступеня  фаховий молодший бакалавр 

Спеціалізація Перелік конкурсних предметів 

на вибір 

 

Код Назва 

 

073 

 

Менеджмент 

 

- 

Українська мова (обов`язково) 

Математика       

Історія України            На вибір                                          

 

 

191 

 

Архітектура та містобудування 

 

- 

Українська мова (обов`язково) 

Малюнок (обов`язково) 

 

192 

 

Будівництво та цивільна 

інженерія 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд Українська мова (обов`язково) 

Математика 

Історія України           На вибір 

 

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та 
аеродромів 

Українська мова (обов`язково) 

Математика  

Історія України            На вибір 

 
Монтаж, обслуговування устаткування і систем 
газопостачання 

Українська мова (обов`язково) 

Математика 

Історія України           На вибір   

 

 

  



 
 

 

                                          

                                                      

                                                                                                                                                                Додаток № 5  

                                                                                                                                                                Правил прийому  

                                                                                                                                                                до Кропивницького будівельного 
                                                                                                                                                                фахового  коледжу у 2022 році 

  

 

         Фаховий молодший бакалавр на основі  кваліфікованого робітника  конкурсний відбір 

 
Спеціальності освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр 

Спеціалізація Перелік конкурсних предметів 

на вибір 

 

Код Назва 

 

192 

 

Будівництво та цивільна 

інженерія 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд Фахове випробування (обов`язково) 

Українська мова (вступне випробування) 

                                                                            На вибір        

Українська мова  або 

Українська мова та література 

(сертифікат ЗНО) 

Монтаж, обслуговування устаткування і систем 
газопостачання 

Фахове випробування (обов`язково) 

Українська мова (вступне випробування) 

                                                                            На вибір   

Українська мова або 

Українська мова та література 

(сертифікат ЗНО) 

 

  



 
 

 

                                                                                                                                                                Додаток № 1   

                                                                                                                                                                Правил прийому  

                                                                                                                                                                до Кропивницького будівельного  

                                                                                                                                                                фахового коледжу у 2022 році 
                                                                                                               

 

 


