
 

      

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста в 2019 році 

  

 І Загальні положення 

1. Підставою для оголошення  прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України та затверджені педагогічною радою Правила 

прийому до ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище» (далі -Правила прийому) електронна 

ліцензія.  

2. Прийом до ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище» для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі.  

3. Організацію прийому вступників до  закладу   здійснює приймальна комісія, склад якої 

затверджено наказом директора училища. 

Головою приймальної  комісії призначено директора навчального закладу. Приймальна комісія діє 

згідно з положенням про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим педагогічною радою 

закладу освіти відповідно до Положення про приймальну комісію  навчального закладу, затвердженого  

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №  1085, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну 

комісію закладу освіти оприлюднено на сайті училища. 

Директор ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище»  забезпечує дотримання законодавства 

України, правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.  

Рішення  приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання 

відповідного наказу керівником  закладу  освіти та/або виконання процедур вступної кампанії.  

Усі питання, пов’язані з прийомом до  закладу  освіти, вирішуються приймальною комісією на її 

засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) закладу в день їх 

прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття. 

 

 ІІ Терміни та поняття 

У цих Правилах прийому  терміни вживаються у таких значеннях:  

 вступник  -  особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному  

відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного  

рівня молодшого спеціаліста;  

 єдина державна електронна база з питань освіти (далі  -  Єдина база)  автоматизована  система 

збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо 

надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб; 

квота для іноземців  -  визначена частина  загального  обсягу місць державного замовлення, яка 

використовується для прийому вступників з числа:  

- іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;   

- закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця;  



- іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано 

статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;  

квота-1  -  визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення, яка може 

бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім 

осіб, які мають право на квоту-2 або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та 

професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної 

операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 

червня  2016 року № 697, зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 01 липня       2016 року за № 

907/29037 (далі - наказ № 697);  

квота-2  -  визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення в 

уповноважених  закладах освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право 

на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-

технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560);  

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати фахових 

випробувань та інші показники, що обраховуються (з точністю до 0,01) відповідно до цих Правил 

прийому;  

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних 

балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідно до цих Умов 

(незалежно від форми власності закладу освіти та джерел фінансування навчання);  

конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час 

проведення  конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста;  

небюджетна конкурсна пропозиція  -  конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання 

за державним або регіональним замовленням;  

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція з визначеною  кількістю 

місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або 

регіонального замовлення);  

право на зарахування за квотами - право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу вищої 

освіти за квотою-1, квотою-2, квотою для іноземців, що реалізується відповідно до цих Умов;  

рейтинговий список вступників  -  список вступників за черговістю зарахування на навчання на 

конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Правил прийому;  

термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення». 

Інші терміни вживаються  у значеннях, наведених у Законах України «Про вищу освіту» та «Про 

освіту»;  

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;  

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 компетентностей.  

ІІІ Прийом на навчання 



1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються: 

- особи, які здобули,  які здобули повну загальну середню освіту;  

- особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.  

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс.  

3.  Особливості прийому до  закладів  освіти  осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 

або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, визначаються наказом № 560.   

4. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2018 

року, визначаються наказом № 697.   

ІV  . Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста 

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

здійснюється:  

- за рахунок видатків державного бюджету у державних  закладах освіти (державне замовлення) 

та за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних закладах освіти (регіональне 

замовлення);  

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів  або  пільгових довгострокових кредитів;  

- за ваучерами;  

- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).  

 V. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення  

 1. Прийом на навчання здійснюється в межах 30 осіб ліцензованого обсягу.  

 2. Обсяг прийому за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок 

видатків  місцевих бюджетів (регіональне замовлення), квоти-1, квоти-2, квоти для іноземців,  складає 

20 %.  

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб складає 10 %.  

VІ. Строки прийому заяв та документів та 

зарахування на навчання 

 1). Для вступників за денною формою навчання:  

 1) прийом заяв та документів, починається 02 липня та закінчується 09 серпня о 18.00 год.;  

 2) фахові випробування та  вступний  іспит проводяться з 12  серпня до 23 серпня;  

 3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі фахових випробувань (у тому числі за 

співбесідою, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на 

основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з  повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 23 серпня; 

  

 4) зарахування вступників відбувається:  

за державним або регіональним замовленням  -  не  пізніше 15вересня;  

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 15 вересня , додаткове зарахування не пізніше15 

вересня;  



5). списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 

23 серпня.  

6.) 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, крім випадків, визначених розділом 

XV цих Умов).  

VІI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі до закладів вищої освіти 

 1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної 

загальної середньої освіти та рівня кваліфікованого робітника за денною формою навчання подають 

заяви:  

тільки у паперовій формі:  

для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, квотою-2 відповідно до цих 

Умов;  

при наявності розбіжностей у  прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві 

вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного 

оцінювання;  

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;  

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження 

фотополімерних технологій їх виготовлення;  

2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії  закладу  освіти. 

Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної 

комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.  

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної 

спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання. Під час подання 

заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:  

«претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в 

конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією 

конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;  

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».  

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в 

конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.  

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

документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 

01 травня 2018 року);  

військово-облікових документів;  

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на 

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;  



документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти 

(за наявності).  

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 

січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, 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.  

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:  

копію документа, що посвідчує особу;  

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 

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

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.  

6. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 

подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Правилами 

прийому до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних 

іспитів та/або квотою-1, квотою-2, унеможливлюють їх реалізацію.  

 7. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована 

на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної  середньої освіти, на 

переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця 

державного замовлення. 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.  

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією  закладу  

освіти. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не 

підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.  

9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 та 

спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на 

переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів.  

10. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала  документа про освіту, поданого в 

паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію 

про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.  

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до 

участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з 

дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше 

наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків 

вступників здійснюється на веб-сайті закладу освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази.  

 12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про 

акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності 



підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, 

зарахування за квотою-1 або  квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його 

особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.  

13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована  закладом освіти  на підставі рішення 

приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення 

технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про 

допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а 

факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє 

рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.  

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків 

рекомендованих до зарахування на навчання.  

14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) 

освіти (далі  - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності 

Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від        05 

травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  27 травня 2015 року за № 614/27059.  

VІІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

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 

Правил прийому.  

 3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

зараховуються результати вступного іспиту з української мови або оцінки зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови та літератури та фахового вступного випробування.  

4. Конкурсний бал розраховується:  

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

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ,  

де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови; П2 - оцінка фахового вступного випробування. ОУ 

– бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів  закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти  з професій.  Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-

бальною шкалою.  

Призерам (особам, нагородженим дипломами І  –  ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських 

конкурсів фахової майстерності серед учнів  закладів професійної (професійно-технічної) освіти  з 

професій 2017 або 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10.  

5. Середній бал додатком до диплому кваліфікованого робітника повинен складати 7,0 б. Саме з таким 

балом вступник допускається до участі в конкурсі.  

6. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-

сайтах (веб-сторінках) закладу. У програмах  мають  міститися критерії оцінювання підготовленості 

вступників.   



 7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, 

особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального 

значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання 

вступних випробувань не допускається.  

8. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до 

Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення Єдиної бази 

вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.  

9. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на 

певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу 

конкурсну пропозицію в цьому закладі освіти.  

ІХ. 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 за квотами;  

-  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;  

- за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень від більшого до меншого.  

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють 

визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює 

відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить 

його до Єдиної бази.  

 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, вступних іспитів, квоти-1 або квоти-2.  

 4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у 

повному обсязі на офіційному веб-сайті  закладу.  

 5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за  

кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними Єдиної бази та 

затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на 

інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті  закладу відповідно до строків, 

визначенихПравилами прийому.  

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається прилюднення  

відповідного рішення на стендах приймальних комісій закладів освіти. Рішення приймальної комісії 

про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті  закладу.  



X. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за 

рахунок цільового пільгового державного кредиту 

  

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу, на підставі рішення 

приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній 

базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) 

закладу у вигляді списку зарахованих у строки, визначеніПравилами прийому.  

 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника  скасовується приймальною комісією у разі 

виявлення порушень з боку вступника.  

3.  Зараховані особи, які відраховуються за  власним бажанням, вилучаються  з наказу про зарахування 

до навчального закладу. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного 

дня після подання заяви про відрахування.  

4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, 

відраховуються  із закладу освіти, про що видається відповідний наказ.  

 

ХІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без 

громадянства до закладів вищої освіти України 

 

 1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України  «Про 

освіту»,  «Про вищу освіту»,  «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про 

закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», 

Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного 

співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-

територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України  від 26 

лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 

684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та 

навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 11 грудня 2015 року № 1272).  

2. Іноземці та особи без громадянства (далі  - іноземці) можуть здобувати освітньо-валіфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між закладами освіти або 

закладами вищої освіти, до структури яких входять заклади освіти.  

Прийом  іноземців до закладу на навчання за рахунок коштів державного бюджету 

здійснюється в межах квот для іноземців.   

3. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладу на підставі наказів про 

зарахування, що формуються в Єдиній базі.  

4. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений 

посвідченням закордонного українця, при вступі до закладу користуються такими самими правами на 

здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими  Конституцією України, 

законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, 

можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для 

іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.  


