ЗАТВЕРДЖЕНО
^-/'■■Директор Київського
f ^^прдф^сійно-педагогічного коледжу
"WHi АцтонагМакаренка
&
Ольга ЩЕРБАК

!рZ-J-

),

ЗМІНИ
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на навчання за освітнім ступенем бакалавр,молодший бакалавр
до Київського професійно-педагогічного
коледжу імені Антона Макаренка
у 2021році

2021

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2021
року № 499 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11 червня
2021 року за №794/36416, внести зміни до правил прийому на навчання за
освітнім ступенем бакалавр,молодший бакалавр до київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка у 2021році такі зміни:

1. у розділі І:
у пункті 5:
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«квота-2 — визначена частина максимального обсягу бюджетних місць
(для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць
(для фіксованих конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може
бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої
освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до
Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної
(професійно - технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово
окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей,
території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за №
505/36127 (далі — наказ № 271);»;
абзац одинадцятий після слова та цифри «квотою-4,» доповнити
словами «квотою для іноземців, ».
2.
У розділі II:
пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти осіб,
місцем проживання яких є тимчасово окупована територія Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупована територія
окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених
пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2021 року,
визначаються наказом № 271.»;

3. У розділі III:
в абзаці другому пункту 1 після слів «за рахунок видатків державного
бюджету у державних» доповнити словами «та приватних»;
абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
«2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на
конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь
вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого
бюджету в державних і комунальних закладах вищої освіти, а також за
відкритими конкурсними пропозиціями у приватних закладах вищої освіти, які

дотримуються законодавства про індикативну собівартість, про формування та
розміщення державного замовлення та за умови виконання такими закладами
вимог до розміщення державного замовлення, визначених цими Умовами.».

4.

У розділі VI:

1) у пункті 1:
в абзаці четвертому після слова «співбесідою,» слова та цифри «наказом
№560 або наказом № 697 відповідно до цих Умов» замінити словами та
цифрами «наказом №271 відповідно до цих Умов»;
в абзаці дванадцятому після слова «співбесідою,» слова та цифри
«наказом № 560 або наказом № 697» замінити словами та цифрами «наказом
№271»;
в абзаці п’ятнадцятому слово «(закритих)» виключити.
2) в абзаці шостому пункту 5 після слів «особливостей, передбачених» слова
та цифри «наказали №560, № 697 відповідно» замінити словами та цифрами
«наказом № 271».

5.У розділі VIII:
1)
в абзаці третьому пункту 4 слово «(закриту)» виключити;
2)
в абзаці третьому пункту 5 слово «(закриту)» виключити;
3)
в абзаці першому пункту 6 після слів «визначених відповідно до» слова та
цифри «наказу № 560 або наказу № 697,» замінити словами та цифрами
«наказу №271,»;
4)
в абзаці першому пункту 14 слово «(закриту)» виключити;
6. Абзац четвертий пункту 1 розділу X викласти в такій редакції
«надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли
кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу
Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності
СДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил прийому або відповідно
до нього.».

7. У розділі XIV:
1) в абзаці другому пункту 6 цифри «15» замінити цифрами «24»;
2) у пункті 7:
абзац пертий викласти у такій редакції:
«7. Максимальний обсяг державного замовлення Київського професійнопедагогічного коледжу імені Антона Макаренка 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 2020 році. Якщо державне замовлення в 2020 році
становило не більше ніж 4 місця або не надавалося взагалі, або сума
скорегованих максимальних обсягів становить менше піж 5 місць, то
максимальний обсяг державного замовлення встановлюється 5 місць. Якщо
кількість зарахованих здобувачів вищої освіти за попередній рік за кошти
фізичних та/або юридичних осіб (за винятком тих, хто не приступив до занять
протягом 10 календарних днів від дати їх початку), які мали конкурсний бал,
що перевищував прохідний бал широкого конкурсу, становила не менше 6 осіб
у закладі вищої освіти, який у попередньому році не здійснював набір за
державним замовленням, то максимальний обсяг може бути встановлений за
поданням закладу вищої освіти в обсязі не більше цієї кількості.» ;

абзац дванадцятий доповнити новим реченням такого змісту:
«Не допускається поєднання в одній конкурсній пропозиції
акредитованої та неакредитованої освітніх програм, а також поєднання освітніх
програм за спеціальностями, здобуття ступеня освіти за якими необхідне для
доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.»;
в абзаці чотирнадцятому слово «(закриті)» виключити;

3) у пункті 8 слово «(закриті)» виключити;
4) у пункті 11 після слів «державного замовлення за відкритими та»
слова «закритими (фіксованими)» замінити словами «фіксованими».

8. у розділі XV:
доповнити новим пунктом 5 такого змісту:
«5. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали
довідки закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов щодо
участі в конкурсному відборі або спеціальні умови на здобуття вищої освіти за
кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним
замовленням) та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, повинні
протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізпіше 15 листопада,
зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження
спеціальних умов. Запити закладів вищої освіти та відповіді від закладів
охорони здоров’язавантажуються до СДЕБО.»

У зв’язку з цим пункти 5-7 вважати відповідно пунктами 6-8.
9. У додатках до Правил прийому:
пункт 3 розділу І додатку 6 викласти в такій редакції:
«3. Алгоритм не застосовується для прийому па навчання відповідно до
Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій
території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово
окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей,

території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року №271,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за
№ 505/36127 (далі — наказ № 271).».

Зміни до Правил прийому для здобуття освітнього ступеня бакалавр,
молодший бакалавр до Київського професійно-педагогічного коледжу імені
Антона Макаренка у 2021 році розглянуті та затверджені педагогічною радою
коледжу 30 червня 2020 року протокол №10.

