ЗМІНИ
ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр,
молодший бакалавр
до Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка
у 2020році

2020

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 травня
2020 року № 591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від
07 травня 2020 року за №415/34698, унести зміни до Правил прийому на
навчання за освітнім ступенем бакалавр до Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка у 2020 році, затверджених
директором Київського професійно - педагогічного коледжу імені Антона
Макаренка 27 травня 2020 року, такі зміни:
1. У заголовку слова «на навчання до закладів вищої освіти
України» замінити словами «для здобуття вищої освіти».
2. У пункті 5 розділу І:
абзац сьомий виключити;
абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням
закордонного українця, і які не проживають постійно в Україні;»;
абзац дванадцятий виключити;
абзац тридцять другий виключити.
У зв’язку з цим абзаци тринадцятий- тридцять четвертий вважати
відповідно абзацами дванадцятим - тридцять другим.
3. Пункт 3 абзац 1-4 розділу II викласти в такій редакції:
«З .Прийом
для здобуття
вищої освіти
проводиться за
спеціальностями (спеціалізаціями) 015.31 Професійна освіта.Будівництво та
зварювання; 015.38 Професійна освіта. Транспорт; 015.39 Професійна освіта.
Цифрові технології;
075 Маркетинг; 081 Право відповідно до Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015
року № 266 та згідно наказу №1223 від 23 вересня 2019 року «Про внесення
змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року
№292»
Прийом вступників для здобуття вищої освіти до Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка проводиться на
конкурсні пропозиції, на освітній ступінь бакалавр:
Галузь знань 01 «Освіта/Педагогіка»
Спеціальність - 015.31 Професійна освіта.Будівництво та зварювання;
-015.38 Професійна освіта. Транспорт;
-015.39 Професійна освіта. Цифрові технології;»
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4. У розділі III:
пункт 7 викласти у такій редакції:
«7. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні
українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями,
та особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої
освіти нарівні з громадянами України.»;
доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:
«11. Надавачі освітніх послуг у сфері вищої освіти, що здійснюють
навчання для здобуття вищої освіти на умовах державного (регіонального)
замовлення та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів
встановлюють вартість навчання відповідно до Порядку формування
мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі
індикативної собівартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03 березня 2020 року № 191.».
5. У розділі IV:
пункт 5 викласти у такій редакції:
«5. Адресне розміщення державного замовлення для здобуття ступеня
молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти
в Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка и у
сферах управління Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони здоров’я, Міністерства культури та інформаційної політики України
та Міністерства фінансів України здійснюється за єдиним конкурсом для всіх
державних замовників окремо за формами здобуття освіти.».
6. Розділ V викласти в такій редакції:
«V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання
1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого
бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною
формою здобуття освіти:
реєстрація
електронних
кабінетів
вступників,
завантаження
необхідних документів розпочинається 01 серпня;
медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано
установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за
відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 09 серпня;
прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил
прийому, розпочинається 13 серпня. та закінчується о 18:00 16 серпня - для
осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів;
о 18:00 22 серпня - для осіб, які вступають за результатами зовнішнього
незалежного оцінювання, іспитів;
З

вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по
12 серпня включно (для вступників на місця державного та регіонального
замовлень. У період з 13 по 22 серпня можуть проводитись додаткові сесії
іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти
фізичних та/або юридичних осіб.
співбесіди проводяться з 16 до 18 серпня включно.
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за
результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи
неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або
регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням)
здійснюється не пізніше 12:00 20 серпня. Вступники, які отримали
рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного
замовлення до 10:00 22 серпня, включаючи подання письмової заяви про
виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї
категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше
15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення
виключаються впродовж 22 серпня.
Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі
результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та
вступних іспитів (у тому числі за квотою-1, квотою-3, квотою-4), надання
рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з
повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу
освіту за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або
регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 12:00 27 серпня.
Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до
зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00
31 серпня;
зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету
(за державним або регіональним замовленням) проводиться 05 вересня\ за
рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або
юридичних осіб - не пізніше ніж ЗО вересня:
переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення
та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які
зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі
повної загальної середньої освіти (відповідно до цих Правил прийому),- не
пізніше ніж 15 вересня;
надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку
рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних
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та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні
пропозиції, здійснюється не раніше Об вересня.
Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах на
місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія
коледжу за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж
24 липня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього
потоку проведення вступних іспитів. Інформація про строки прийому заяв та
документів для участі у вступних іспитах, оприлюднюється на офіційному
вебсайті в еб -сай ті (www.kppk.com.ua) Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка.
Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів
визначаються правилами прийому закладу освіти.
2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого
бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за іншими
(крім денної) формами здобуття освіти:
строки прийому заяв та
документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за
державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових
державних кредитів визначаються пунктом 1 цього розділу;
строки прийому заяв та
документів, конкурсного відбору та
зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
визначаються Правилами прийому. При цьому прийом документів
починається не раніше ніж 13 серпня, тривалість кожної сесії прийому
документів становить не більше ніж ЗО днів, зарахування проводиться не
пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та
документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше
ніж ЗО листопада.
3. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за кошти державного або місцевого бюджету (за
державним або регіональним замовленням) та за рахунок цільових пільгових
державних кредитів прийом заяв та документів розпочинається 13 серпня і
закінчується о 18:00 22 серпня.
Фахові вступні випробування проводяться з 25 серпня до 31 серпня.
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 01 вересня
Вибір вступниками місця навчання за кошти державного бюджету з
виконанням вимог до зарахування 03вересня:
Вибір вступниками місця навчання за кошти фізичних та юридичних
осіб з виконанням вимог до зарахування не пізніше 05 вересня;
Зарахування вступників за державним (регіональним) замовленням
04 вересня:
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Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб не
пізніше ЗО вересня 2020 року.
Переведення на вакантні місця державного(регіонального) замовлення
осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не
пізніше 15вересня 2020 року;
4. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та
документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлено
в пунктах 1-3 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами
прийому. При цьому зарахування на навчання за державним замовленням
закінчується не пізніше ніж 15 вересня, крім випадків, передбачених
розділами XIII, XIV цих Правил прийому. Зарахування за кошти фізичних
та/або юридичних осіб закінчується не пізніше ніж ЗО листопада. Реєстрація
та робота електронних кабінетів вступників закінчується ЗО вересня.
Таблица 1. Строки прийому заяв та документів для вступу на
перший курс для здобуття ступеня бакалавра, молодшого бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти за денною(заочною) формами
здобуття освіти:

Етапи вступної кампанії

Денна форма
Здобуття освіти без
здобуття освіти
дриву від виробництва
вступники на основі
повної
повної
загальної середньої загальної середньої
освіти
освіти

Реєстрація електронних кабінетів
вступників,завантаження додатків
01 серпня 2020року
до документів про повну загальну
середню освіту
Закінчення реєстрації та роботи
ЗО серпня
електронних кабінетів вступників
2020 року
Початок прийому заяв та
13 серпня 2020року
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які вступають Ібсерпня: 2020 року
на основі співбесіди, вступних
о 18.00 годині
іспитів що проводить коледж
Закінчення прийому заяв та
документів
від
осіб,
які
22 серпня
вступають
тільки
на основі
2020 року
сертифікатів
зовнішнього
о 18.00 годині
незалежного оцінювання,іспитів
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01 серпня 2020року
30 серпня
2020 року
13 серпня 2020року
16 серпня 2020 року
о 18.00 годині

22 серпня
2020 року
о 18.00 годині

Етапи вступної кампанії

Здобуття освіти без
Денна форма
дриву від виробництва
здобуття освіти
вступники на основі
повної
повної
загальної середньої загальної середньої
освіти
освіти

Строки проведення
коледжем
вступних іспитів:
для вступників на місця
з01.08 до 12.08
державного
та
регіонального
2020 року включно
замовлень.

з01.08 до 12.08
2020 року включно

для
вступників,
які
з 13.08 до 22.08
вступають на місця за кошти 2020 року включно
фізичних та/або юридичних осіб.

з 13.08 до 22.08
2020 року включно

Строки проведення коледжем
співбесід
Термін оприлюднення списку осіб
рекомендованих до зарахування за
результатами співбесіди та за
квотами-2 з повідомленням про
отримання чи неотримання права
здобувати
вищу
освіту
за
державним замовленням
Виконання вимог до зарахування
вступників, рекомендованих до
зарахування
за
результатами
співбесіди та за квотами-2
за
державним замовленням
Зарахування
вступників,
рекомендованих до зарахування за
результатами співбесіди та за
квотами-2
за
державним
замовленням
Формування рейтингових списків
вступників, які вступають на
основі результатів зовнішнього
незалежного
оцінювання
та
вступних іспитів (у тому числі за
квотою-1 та квотою-3,
квотою-4), надання рекомендацій
до зарахування та оприлюднення
списку
рекомендованих
з

з 16 до 18 серпня
2020 року включно

з 16 до 18 серпня
2020 року включно

не пізніше
12.00 годин
20 серпня2020 року

не пізніше
12.00 годин
20 серпня2020 року

до 18.00 годин
22 серпня 2020 року

до 18.00 годин
22 серпня 2020 року

не пізніше
12.00 годин
22 серпня2020 року

не пізніше
12.00 годин
22 серпня2020 року

не пізніше
27серпня 2020 року

не пізніше
27серпня 2020 року
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Етапи вступної кампанії

Здобуття освіти без
Денна форма
дриву від виробництва
здобуття освіти
вступники на основі
повної
повної
загальної середньої загальної середньої
освіти
освіти

повідомленням про отримання чи
неотримання
ними
права
здобувати вищу освіту за кошти
державного або регіонального
бюджету (за державним або
регіональним замовленням)
не пізніше
Вступники,
які
отримали
18.00 години
рекомендації,мають
виконати
вимоги до зарахування на місця 31 серпня 2020 року;
державного замовлення
Зарахування вступників за
05 вересня
державним або регіональним
2020 року;
замовленням
Зарахування вступників за кошти
не пізніше
фізичних або юридичних осіб
30 вересня 2020
року;
Надання рекомендацій до
зарахування та оприлюднення
списку рекомендованих для
вступників, які вступають на
місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб на відкриті та
фіксовані (закриті) конкурсні
пропозиції
Переведення на вакантні місця
державного(регіонального)
замовлення осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб

не пізніше
18.00 години
31 серпня 2020 року;
05 вересня
2020 року;
не пізніше
30 вересня 2020
року;

не раніше
06 вересня
2020року.

не раніше
06 вересня
2020року.

не пізніше ніж
15вересня
2020 року;

не пізніше ніж
15вересня
2020 року;
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Таблиця 2. Строки прийому заяв та документів для здобуття ступеня
бакалавра за умови вступу на споріднену спеціальність на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та зарахування на
Денна форма здобуття
освіти
Етапи вступної компанії

Здобуття освіти без
відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст»

Початок прийому заяв та
13 серпня2020 року
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які
22 серпня 2020 року
мають
право
складати
о 18.00 годин
вступні випробування, що
проводить коледж
Строки проведення коледжем
3 25.08 до 31.08
фахових
вступних
2020 року
випробувань
Термін
оприлюднення
не пізніше 12.00 години
рейтингового
списку
01 вересня 2020 року
вступників
Вибір вступниками місця
навчання
за
кошти
до 18.00 години
державного
бюджету
з 03 вересня 2020 року;
виконанням
вимог
до
зарахування
Вибір вступниками місця
навчання за кошти фізичних
не пізніше
та
юридичних
осіб
з
05вересня 2020року;
виконанням
вимог
до
зарахування
Зарахування вступників за
державним замовленням
не пізніше 12.00 год.
04вересня2020 року;
Зарахування вступників за
кошти фізичних або
не пізніше
юридичних осіб
ЗОвересня 2020 року;
Переведення на вакантні місця
не пізніше
державного(регіонального)
замовлення осіб, які зараховані
15 вересня 2020 року;
на навчання за кошти фізичних
або юридичних осіб
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13 серпня2020 року

22 серпня2020 року
о 18.00 годин

3 25.08 до 31.08
2020 року
не пізніше 12.00 години
01 вересня 2020 року
до 18.00 години
03 вересня 2020 року;

не пізніше
05вересня 2020року;

не пізніше 12.00 год.
04вересня 2020 року;
не пізніше
ЗОвересня 2020 року;
не пізніше
15 вересня 2020 року;

7. У розділі VI:
у пункті 1:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у
вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської,
французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років - з інших предметів),
співбесідою або квотою-2 відповідно до цих Правил прийому;»;
після абзацу п ’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих
Правил прийому».
У зв’язку з цим абзаци шостий - чотирнадцятий вважати відповідно
абзацами сьомим - п ’ятнадцятим;
абзац п ’ятнадцятий викласти у такій редакції:
«Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з
конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1 (за умови
наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в
електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної
комісії одного із обраних закладів вищої освіти.»;
в абзаці шостому пункту 5 після слів «ступеня» доповнити словами
«молодшого бакалавра»;
абзац шостий пункту 6 викласти у такій редакції:
«Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка
державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів
про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому
числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.»;
у пункті 7:
перше речення абзацу восьмого після слів та цифр «до 10 липня»
доповнити словами «, копію документа, що підтверджує право вступника на
участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших документів для
участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим»;
абзац девятий викласти в такій редакції:
«Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси,
допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що
посвідчує особу, оригіналу документа, що підтверджує право вступника на
участь у вступному іспиті та екзаменаційного листка з фотокарткою.»;
доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:
«8.Копії документів, що засвідчують підстави
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для

отримання

спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних
та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня молодшого
бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на
переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок
цільових пільгових державних кредитів вступник подає особисто одночасно
з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або
юридичних осіб, але не пізніше 11 вересня. Не подані своєчасно документи,
що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на
вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових
державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.»
У зв’язку з цим пункт 8-13 вважати відповідно пунктом 9-14.
8. У розділі VII:
у пункті 3:
абзац третій викласти в такій редакції:
«Другий конкурсний предмет для здобуття ступеня молодшого
бакалавра для небюджетних конкурсних пропозицій обирається з переліку
загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне
оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір
з трьох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений
для цієї спеціальності або для однієї з спеціальностей для конкурсних
пропозицій, які передбачають вступ на освітні програми за галуззю знань або
групою спеціальностей). Творчі заліки для небюджетних конкурсних
пропозицій встановлюються закладами вищої освіти самостійно.»;
абзац десятий викласти в такій редакції:
«Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час
вступу на спеціальності, визначені у переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка (додаток 2), останній доданок встановлюється рівним 10,
а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він
встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні
комісії отримують з ЄДЕБО.»;
пункт 11 викласти в такій редакції:
«11. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників
на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.».
9. У розділі VIII:
абзац п ’ятий пункту 2 після слів «за кошти фізичних та/або
юридичних осіб» доповнити словами «, повідомлений про неможливість
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переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення»;
пункт 10 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час
виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття
відповідної загальної середньої освіти.»;
абзац шостий пункту 11 після слів «за кошти фізичних та/або
юридичних осіб» доповнити словами «, повідомлений про неможливість
переведення в межах вступної кампанії на місця державного або
регіонального замовлення»;
10. Перше речення пункту 6 розділу IX після слів «ступеня»
доповнити словами «молодшого бакалавра, ».
11. Розділ X викласти в такій редакції:
«X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та
беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального
замовлення, після прийняття приймальною комісією коледжу рішення про
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі
V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги
для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати
особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень
та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання
та/або інших документів, передбачених цими Правилами прийому, до
приймальної комісії Київського професійно-педагогічного коледжу імені
Антона Макаренка, а також укласти договір про навчання між Київським
професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка та вступником
(за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх
вступників).
У 2020 році подання оригіналів необхідних 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 коледжу,
зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни,
визначені в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього. Дату
подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на
поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між закладом
вищої освіти та вступником (за участі батьків або законних представників для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від
дати початку навчання.
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У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для
зарахування на місця державного та регіонального замовлення може
здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на
відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на
електронну адресу Приймальної комісії коледжу, зазначену в Реєстрі
суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих
Правил прийому або відповідно до нього. У такому випадку надання
оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між
Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка та
вступником (за участі батьків або законних представників - для
неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати
початку навчання.
Подані оригінали документів зберігаються у Київському професійнопедагогічному коледжі імені Антона Макаренка протягом усього періоду
навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на
підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові,
додатково особисто пред’являє приймальній комісії коледжу свідоцтво про
державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та
виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про яку
вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім
того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною
комісією.
У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб додатково укладається договір між Київським професійнопедагогічним коледжем імені Антона Макаренка та фізичною (юридичною)
особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи,
беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або
регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих
Правил прийому, не виконали вимог для зарахування на місця державного
або регіонального замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII цих
Правил прийому), втрачають право в поточному році на зарахування
(переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням.
Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або
регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих
Правил прийому, виконали вимоги для зарахування на місця державного або
регіонального замовлення, підлягають зарахуванню.
3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за
кошти фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
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
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обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, зазначену в
Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами електронного
зв’язку, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного
підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії Київського
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, зазначену в
Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені
Правилами прийому Київського професійно-педагогічного коледжу імені
Антона Макаренка. Дату подання документів визначають за відтиском
штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку надання
оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання між
Київським професійно-педагогічним коледжем імені Антона Макаренка та
вступником (за участі батьків або законних представників - для
неповнолітніх вступників) та договору між Київським професійнопедагогічним коледжем імені Антона Макаренка та фізичною (юридичною)
особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи,
здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.».
12. У розділі XIV:
в абзаці другому пункту 6 слово «серпня» замінити словом «вересня»;
у пункті 7 :
абзац перший викласти у такій редакції:
«7. Максимальний обсяг державного замовлення закладу вищої освіти
на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями
(спеціалізаціями
спеціальностей
015«Професійна
освіта
(за
спеціалізаціями)», визначається коледжем і не може перевищувати суми
скорегованих максимальних обсягів державного замовлення усіх конкурсних
пропозицій у межах спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) в
2019 році. Якщо державне замовлення в 2019 році становило не більше ніж 4
місця або не надавалося взагалі, або сума скорегованих максимальних
обсягів становить менше ніж 5 місць, то максимальний обсяг державного
замовлення встановлюється 5 місць.»;
абзац одинадцятий доповнити новим реченням такого змісту: «Не
допускається поєднання в одній конкурсній пропозиції акредитованої та
неакредитованої освітніх програм.»;
доповнити пункт новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:
«Максимальний обсяг державного замовлення коледжу для освітнього
ступеня молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за
всіма спеціальностями та формами здобуття вищої освіти встановлюється в
обсязі 5 місць.».
13. У додатках до Умов прийому:
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абзац перший пункту 3 додатку 4 викласти у такій редакції:
«3. Інформацію про другий та третій конкурсні предмети для вступу
на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та
фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої
освіти наведено в таблиці (як другий конкурсний предмет для вступу на
навчання для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра на відкриті
та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної
середньої освіти використовується творчий конкурс за спеціальностями, для
яких він передбачений, або пропонується на вибір вступника один з переліку
других та третіх предметів, зазначених у таблиці):»;
у додатку 6:
пункт 8 розділу І виключити;
розділ V виключити.
У зв’язку з цим розділ VI вважати розділом V;
пункт 7 розділу V виключити.

Зміни до Правил прийому на навчання за освітнім ступенем
бакалавр, молодший бакалавр до Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка у 2020 році розглянуті та затверджені
педагогічною радою коледжу 27 травня 2020 року протокол № 8 .
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