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І. Загальні положення

1. Ці Правила прийому є обов’язковими для Державного навчального закладу 
«Красногорівське вище професійне училище» (далі ДНЗ «Красногорівське 
ВПУ»),

2. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня фахового молодшого бакалавра є ліцензія Міністерства освіти і науки 
України та затверджені педагогічною радою Правила прийому до ДНЗ 
«Красногорівське ВПУ» (далі -  Правила прийому).

3. Прийом до ДНЗ «Красногорівське ВПУ» для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра здійснюється на 
конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

4. Організацією прийому вступників ДНЗ «Красногорівське ВПУ» здійснює 
приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ДНЗ 
«Красногорівське ВПУ».

Головою приймальної комісії призначається директор училища Приймальна 
комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ДНЗ «Красногорівське 
ВПУ», затвердженим відповідно до Положення про приймальну комісію, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 
2015року №1085, зареєстрованого в Міністерства юстиції України 04 листопада



2015 року за 1353/27798. Положення про приймальну комісію ДНЗ 
«Красногорівське ВПУ» доводяться до відома вступників через засоби масової 
інформації, інформаційні стенди та через офіційний сайт закладу: http://kras-dnz.org

Директор ДНЗ «Красногорівське ВПУ» забезпечує дотримання законодавства 
України, у тому числі цих Умов, Правил прийому, а також відкритість та 
прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для 
видання відповідного наказу директором ДНЗ «Красногорівське ВПУ».

Усі питання, пов’язані з прийомом до ДНЗ «Красногорівське ВПУ» вирішуються 
приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 
оприлюднюються на веб-сайті ДНЗ «Красногорівське ВПУ» в день їх прийняття 
або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

5. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:
1) Вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у 
формі зовнішнього незалежного оцінювання, фахового випробування.

2) Вступник -  особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному 
відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра.

3) Єдина державна електронна база з питань освіти (далі -  Єдина база) 
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 
захисту данних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 
освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб.

4) Конкурсний бал -  комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входить 
результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з 
точністю до 0,01) відповідно до цих Умов та Правил прийому.

5) Рейтинговий список вступників -  список вступників за черговістю 
зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується 
відповідно до цих Умов та Правил прийому.

6) Технічна помилка -  помилка, яка допущена уповноваженою особою 
приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення 
даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про 
допущену технічну помилку.

7) Фахове випробування -  форма вступного випробування для вступу на основі 
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка 
передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше 
ко м петентностей.

http://kras-dnz.org


II. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
фахового молодшого бакалавра

1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого 
бакалавра приймаються

- Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 
робітника та мають повну загальну середню освіту.

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.
3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізація ми) 

відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою

_____Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015року №266, _________
Код Спеціальніс

ть
Кваліфікація Освітній

рівень
вступникі

в

Термін
навчай

ня

Обсяг
прийо

му

Обмеже 
ння за 

віком та 
статтю 

вступни 
ків

208 Агроінжене
рія

3115
Технік-механік
сільськогоспода
рського
виробництва

ПЗСО 
(11кл.)+П 
ТО

2 роки ЗО
осіб

18 років 
Хлопці, 
дівчата

274 Автомобіль
ний
транспорт

3115
Механік

ПЗСО 
(11кл.)+П 
ТО

2 роки ЗО
осіб

18 років 
Хлопці, 
дівчата

181 Харчові
технології

3570
Т ехнік-технолог 
з технології 
харчування

ПЗСО 
(11кл.)+П 
ТО

2 роки ЗО
осіб

18 років 
Хлопці, 
дівчата

4. Особливості прийому до ДНЗ «Красногорівське ВПУ» осіб, які проживають 
на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2018 
року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно- 
технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 
України, затвердженим наказом №560 «Про затвердження Порядку прийому 
для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на 
тимчасово окупованій території України».

5. Особливості прийому до ДНЗ «Красногорівське ВПУ» осіб, місцем 
проживання яких є територія проведення операції об’єднаних сил (на період 
її проведення), або які переселилися з неї після 01 січня 2019року, 
визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно- 
технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення 
операції об’єднаних сил (на період її проведення).



III. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового 
молодшого бакалавра

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікованого рівня 
фахового молодшого бакалавра здійснюється:

- За рахунок видатків обласного бюджету.
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- 

кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра в ДНЗ 
«Красногорівське ВПУ» на конкурсній основі відповідно до стандартів 
освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадян здобувається 
вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним та (або) 
регіональним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
фахового молодшого бакалавра, мають право повторного вступу для 
безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного рівня в ДНЗ 
«Красногорівське ВПУ» за умови відшкодування до державного або 
місцевого бюджету коштів витрачених на оплату послуг з підготовки 
фахівців, відповідно до Порядку затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 серпня 2015року №658.

4. Громадяни України мають право безкоштовно здобувати освітньо- 
кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра за другою 
спеціальністю у ДНЗ «Красногорівське ВПУ», якщо вони:

- за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові 
обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками 
медико-соціальної експертної комісії та в інших випадках, передбачених законом.
- мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником 
відповідно до законодавства.

5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 
особи, яким надано статус біженця в Україні,та особи, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра нарівні з 
громадянами України.

6. Освітньо-кваліфікаційний рівень фаховий молодший бакалавр може бути 
здобутий за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім 
випадків, передбачених законодавством.



IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення
1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною 

спеціальністю. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра за кожною 
спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 
грудня.

2. Прийом на навчання за державним (регіональним) замовленням здійснюється 
на спеціальності та форми навчання, за яким воно сформоване Кабінетом 
Міністрів України (регіональним замовником).

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

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, 
конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються правилами Прийому 
(при цьому зарахування на місця державного (регіонального) замовлення 
закінчується не пізніше 15 вересня).

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до 
закладів вищої освіти

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового 
молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника за денною формою навчання подають заяви в 
паперовій формі.

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної 
комісії ДНЗ «Красногорівське ВПУ». Факт подання кожної заяви в 
паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної 
комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

3. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто 
оригінали:

- Документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, яким 
виповнюється 14 років після 1 травня 2019року);

- Військового квитка або посвідчення про прописку -  для 
військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

- Документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 
нього);

- Сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для 
вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або 
переселилися з неї після 01 січня 2018року, а також вступники, які проживають на 
території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 
або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням 
особливостей, передбачених наказом №560 та наказом №697 відповідно.



У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного 
підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка 
документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень).

4. До заяви, поданій в паперовій формі, вступник додає:
- Копію документа, що посвідчує особу;
- Копію документа державного зразка про раніше здобутий (освітньо- 

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка 
до нього;

- Корпію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 
(для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- Чотири кольорові фотокартки розміром 3x4см.
5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією 

ДНЗ «Красногорівське ВПУ». Копії документа, що посвідчує особу, 
військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. 
Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

VI. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового 

молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:
-  для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника -  у формі фахових вступних випробувань.
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до цих Умов та Правил прийому.
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра, розраховуються 
результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного 
випробування.

4. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника за формулою:

-  конкурсний бал (КБ)=П1+П2+ОУ, де ПІ-оцінка вступного іспиту з 
української мови; П2-оцінка фахового вступного випробування, ОУ-бал 
призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед 
учнів професійної (професійно-технічної) освіти з професії. Оцінки вступних 
іспитів виставляються за 12-бальною шкалою;
Призерам (особам, нагородженим дипломами І—III ступенів) III етапу 

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з професії 2020 або 2021 року останній додаток 
встановлюється рівним 10.

5. Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайті 
ДНЗ «Красногорівське ВПУ». У програмах повинні міститися критерії оцінювання 
підготовленості вступників.

6. Перескладання фахових випробувань не допускається.



7. Апеляції на результати фахових випробувань, що проведені ДНЗ 
«Красногорівське ВПУ», розглядає апеляційна комісія ДНЗ «Красногорівське 
ВПУ», склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора.

8. Відомості щодо результатів фахових випробувань вносяться до Єдиної бази.
9. Роботи випускників, виконані ними на фахових випробуваннях, які не 

прийняті на навчання, зберігаються не менше шести місяців, потім 
знищуються, про що складається акт.

VII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра

1. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та у разі 
позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до 
зарахування:

-  особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності:
-  вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
-  вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом.
У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий 

список вступників впорядковується:
-  За конкурсним балом від більшого до меншого.
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:
-  прізвище, ім’я та по батькові вступника;
-  конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
-  ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, фахових 

випробувань.
4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної 
комісії ДНЗ «Красногорівське ВПУ».
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил 
прийому.

IX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання.
1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному 

відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття 
приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування 
відповідно до строку, визначеного в розділі VI цих Правил прийому або 
відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця



державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали 
документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатки до 
нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та (або) інших 
документів, передбачених цими Правилами прийому, до приймальної комісії 
ДНЗ «Красногорівське ВПУ». Подані оригінали документів зберігаються в 
ДНЗ «Красногорівське ВПУ», протягом усього періоду навчання.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому 
або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця 
державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному 
році на зарахування (переведення) на навчання за державним та 
регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділі XII цих 
Правил прийому.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця за кошти фізичних, 
юридичних осіб визначається правилами прийому.

X. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок 
цільового пільгового державного кредиту

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором ДНЗ 
«Красногорівське ВПУ», на підставі рішення приймальної комісії. Накази 
про зарахування оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної 
комісії та веб-сайті ДНЗ «Красногорівське ВПУ», у вигляді списку 
зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил прийому.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника 
шляхом подання недостовірних персональних даних, даних про здобуту 
раніше освіту, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування. 
Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ДНЗ

«Красногорівське ВПУ» за власним бажанням, відраховані з навчального закладу 
за власним бажанням. Документи, подані такими способами, повертаються їм не 
пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів 
від їх початку, відраховуються з ДНЗ «Красногорівське ВПУ», про що 
видається відповідний наказ.

Заступник з НВР
ДНЗ «Красногорвіське ВПУ»


