
ВСП ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ 

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ: 
на основі базової загальної середньої освіти: 

• на перший курс навчання одночасно із здобуттям повної загальної
середньої освіти
Спеціальність  

(напрям підготовки) 
Спеціалізація  

(освітня програма) 
Термін 

навчання 
133«Галузеве 
машинобудування» 

Експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і 
дорожніх машин і обладнання 

 3 роки 
10 місяців

192«Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг і аеродромів 

3 роки 
10 місяців 

274«Автомобільний 
транспорт» 

Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів 

3 роки 
10 місяців 

275 «Транспортні 
технології (за видами)» 

Організація та регулювання 
дорожнього руху 

3 роки 
10 місяців 

на основі повної загальної середньої освіти: 
• на перший курс навчання (за скороченим терміном навчання)

Спеціальність 
(напрям 

підготовки) 

Спеціалізація  
(освітня програма) 

Термін 
навчання 

274 «Автомобільний 
транспорт» 

Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів 

2 роки 
10 місяців 

• на поповнення груп  ІІ курсу (з нормативним терміном навчання)
Спеціальність  

(напрям підготовки) 
Спеціалізація  

(освітня програма) 
Термін 

навчання 
133 «Галузеве 
машинобудування» 
(за умови наявності 
вакантних місць 
ліцензованого обсягу) 

Експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і 
дорожніх машин і обладнання (за 
умови наявності вакантних місць 
ліцензованого обсягу) 

2 роки 
10 місяців  

192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг і аеродромів 

2 роки 
10 місяців  

275 «Транспортні 
технології (за видами)» 

Організація та регулювання 
дорожнього руху 

2 роки 
10 місяців  



на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 
( за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу): 
• на перший курс навчання (за скороченим терміном навчання)

Спеціальність  
(напрям підготовки) 

Спеціалізація (освітня 
програма) 

Термін 
навчання 

274 «Автомобільний 
транспорт» 

Обслуговування та ремонт 
автомобілів і двигунів 

2 роки 
10 місяців  

• на поповнення груп ІІ курсу навчання (з нормативним терміном
навчання)

Спеціальність  
(напрям підготовки) 

Спеціалізація  
(освітня програма) 

Термін 
навчання 

133 «Галузеве 
машинобудування» 
(за умови наявності 
вакантних місць 
ліцензованого обсягу) 

Експлуатація та ремонт 
підйомно-транспортних, 
будівельних і дорожніх машин і 
обладнання (за умови наявності 
вакантних місць ліцензованого 
обсягу) 

2 роки 
10 місяців  

192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Будівництво, експлуатація і 
ремонт автомобільних доріг і 
аеродромів 

2 роки 
10 місяців  

275 «Транспортні технології 
(за видами)» 

Організація та регулювання 
дорожнього руху 

2 роки 
10 місяців  

• на поповнення груп ІІІ курсу навчання (з нормативним терміном
навчання) приймаються особи, які здобули раніше освітньо-
кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст за іншою спеціальністю чи
ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,
ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному
обсязі індивідуальний навчальний план (за умови наявності
вакантних місць ліцензованого обсягу):

Спеціальність  
(напрям підготовки) 

Термін 
навчання 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура  5.07010602 
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» 

1 рік 
10 місяців  

0505 Машинобудування та матеріалообробка 05050204 
«Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і 
дорожніх машин і обладнання» 

1 рік 
10 місяців 

0601 Будівництво та архітектура  
5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних 
доріг і аеродромів» 

1 рік 
10 місяців 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура  5.07010101 
Організація та регулювання дорожнього руху» 

1 рік 
10 місяців 



ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ: 
на основі повної загальної середньої освіти: 

• на перший курс навчання (з нормативним терміном навчання)
Спеціальність  

(напрям підготовки) 
Спеціалізація  

(освітня програма) 
Термін 

навчання 
133 «Галузеве 
машинобудування» 

Експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх 
машин і обладнання 

2 роки
10 місяців 

192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг і аеродромів 

2 роки
10 місяців 

274 «Автомобільний 
транспорт» 

Обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів 

2 роки
10 місяців 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 
• на перший курс навчання (за скороченим терміном навчання)

Спеціальність 
(напрям 

підготовки) 

Спеціалізація  
(освітня програма) 

Термін 
навчання 

274 «Автомобільний 
транспорт» 

Обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів 

1 рік 
10 місяців 

133 «Галузеве 
машинобудування» 

Експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх 
машин і обладнання 

1 рік 
10 місяців 

192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг і аеродромів 

1 рік 
10 місяців

• на перший курс навчання (за скороченим терміном навчання)
 приймаються особи, які здобули раніше освітньо-кваліфікаційний 
рівень молодший спеціаліст за іншою спеціальністю чи ступінь вищої 
освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої 
освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план (за умови наявності вакантних 
місць ліцензованого обсягу) - тільки за кошти фізичних і 
юридичних осіб: 

Спеціальність 
(напрям 

підготовки) 

Спеціалізація  
(освітня програма) 

Термін 
навчання 

274 «Автомобільний 
транспорт» 

Обслуговування та ремонт автомобілів і 
двигунів 

1 рік 
10 місяців 

133 «Галузеве 
машинобудування» 

Експлуатація та ремонт підйомно-
транспортних, будівельних і дорожніх 
машин і обладнання 

1 рік 
10 місяців 

192 «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Будівництво, експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг і аеродромів 

1 рік 
10 місяців 



СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО 
ВІДБОРУ  ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

1. Порядок роботи приймальної  комісії Коледжу під час прийому
документів та проведення конкурсного відбору: 

ТЕРМІН ДНІ ТИЖНЯ ГОДИНИ 

01 липня – 14 серпня 
2017 року 

Понеділок – п’ятниця 900 - 1300; 1400 - 1800 
Субота 900 - 1300 
Неділя Вихідний 

15 серпня – 30 серпня 
2017 року 

Понеділок – п’ятниця 900 - 1300; 1400 – 1700 
Субота - неділя Вихідний 

24 серпня 
2017 року 

Четвер Вихідний 

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної 
середньої освіти проводиться в такі строки  

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 
на основі базової загальної середньої освіти 

Етапи вступної кампанії Строки 
Початок прийому заяв та документів 01 липня 2017 року 
Закінчення прийому заяв та документів 18 год.00 хв. 

14 липня  2017 року 
Терміни проведення Коледжем вступних 
іспитів та співбесіди 

З 15 липня до 22 липня 
2017 року 

Терміни оприлюднення рейтингового списку 
вступників, які вступають на основі вступних 
випробувань (в тому числі за співбесідою, 
квотами – 1 та квотами – 2 ), з повідомленням 
про отримання чи неотримання ними права на 
здобуття ОКР молодшого спеціаліста за 
державним замовленням 

Не пізніше 12.00 години 
24 липня 2017 року 

Терміни виконання вступниками вимог до 
зарахування  

На місця державного 
замовлення 

до 12.00 години  
29 липня 2017 року 

За кошти фізичних або 
юридичних осіб не 
пізніше 28 серпня 

2017 року 
Терміни зарахування За державним 

замовленням не пізніше 
12.00 години 31 липня 

2017 року 



 
За кошти фізичних або 

юридичних осіб не 
пізніше 30 серпня 

2017 року 
Терміни переведення на вакантні місця 
державного замовлення осіб, які зараховані на 
навчання за кошти фізичних або юридичних 
осіб 

Не пізніше 07 серпня 
2017 року 

 
на основі повної загальної середньої освіти 

Етапи вступної кампанії Строки 
Початок реєстрації електронних кабінетів 
вступників, завантаження документів про 

повну загальну освіту (за бажанням) 

29 червня 2017 року 

Закінчення реєстрації електронних кабінетів 
вступників, завантаження документів про 

повну загальну освіту (за бажанням) 

18 год. 00 хв. 
25 липня 2017 року 

Подача заяв в електронній формі 12 – 26 липня 2017 року 
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які проходять співбесіду, мають право 

складати вступні іспити, що проводить 
Коледж 

18 год. 00 хв. 
01 серпня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають тільки на основі 

сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання 

18 год. 00 хв. 
08 серпня 2017 року 

Терміни проведення Коледжем вступних 
іспитів та співбесід 

Вступні іспити 
проводяться 

з 02 до 07 серпня 
2017 року 

 
Співбесіди проводяться з 

02 до 04 серпня 
2017 року 

Терміни оприлюднення рейтингового списку 
вступників рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди та за квотами -2 з 
повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права на здобуття ОКР 
молодшого спеціаліста за державним 

замовленням 

Не пізніше 12.00 години 
05 серпня 2017 року 

Терміни виконання вступниками, що До 18.00 години 



рекомендовані до зарахування за 
результатами співбесіди та за квотами – 2, 
вимог до зарахування на місця державного 

замовлення ⃰ 

07 серпня 2017 року 

Терміни зарахування вступників, 
рекомендованих за результатами співбесіди та 

за квотами – 2 

Не пізніше 12.00 години 
08 серпня 2017 року 

Терміни оприлюднення рейтингового списку 
вступників, які вступають на основі 

сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання, вступних іспитів (у тому числі за 

квотами - 1) 
із зазначенням про отримання чи неотримання 

ними права на здобуття ОКР молодшого 
спеціаліста за державним замовленням 

Не пізніше 12.00 години 
09 серпня 2017 року 

Терміни виконання вступниками вимог до 
зарахування 

На місця державного 
замовлення 

до 12.00 години 
12 серпня 2017 року 

 
За кошти фізичних або 

юридичних осіб не 
пізніше 28 вересня 

2017 року 
Терміни зарахування За державним 

замовленням не пізніше 
12.00 години 14 серпня 

2017 року 
 

За кошти фізичних або 
юридичних осіб не 
пізніше 30 вересня 

2017 року 
Терміни переведення на вакантні місця 

державного замовлення, за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних або 
юридичних осіб 

Не пізніше 21 серпня 
2017 року 

 
⃰ Вступники, які отримали рекомендації і виконали вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 07 серпня, 
повинні подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця 
державного замовлення. Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються 
з конкурсу на інші місця державного замовлення. 

 



ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
на основі повної загальної середньої освіти 

 
Етапи вступної кампанії Строки 

Початок прийому заяв та документів 08 липня 2017 року 
Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які проходять співбесіду, мають право 

складати вступні іспити, що проводить 
Коледж 

18 год. 00 хв. 
01 серпня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 
осіб, які вступають тільки на основі 

сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання 

18 год. 00 хв. 
08 серпня 2017 року 

Терміни проведення Коледжем вступних 
іспитів та співбесід 

Вступні іспити 
проводяться 

з 02 до 07 серпня 
2017 року 

 
Співбесіди проводяться  

з 02 до 04 серпня 
2017 року 

Терміни оприлюднення рейтингового списку 
вступників рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди та за квотами - 2 з 
повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати ОКР 
молодшого спеціаліста за державним 

замовленням 

Не пізніше 12.00 години 
05 серпня 
 2017 року 

Терміни виконання вступниками, що 
рекомендовані до зарахування за 

результатами співбесіди та за квотами – 2, 
вимог до зарахування на місця державного 

замовлення ⃰   ⃰

До 18.00 години 
07 серпня 2017 року 

Терміни зарахування вступників, 
рекомендованих за результатами співбесіди 

та за квотами – 2 

Не пізніше 12.00 години 
08 серпня  
2017 року 

Терміни оприлюднення рейтингового списку 
вступників, які вступають на основі 

сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання, вступних іспитів (у тому числі за 

квотами - 1) 
з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати ОКР 
молодшого спеціаліста за державним 

Не пізніше 12.00 години 
09 серпня 
 2017 року 



замовленням 
Терміни виконання вступниками вимог до 

зарахування  
 

На місця державного 
замовлення 

до 12.00 години 
12 серпня 2017 року 

 
За кошти фізичних чи 

юридичних осіб не 
пізніше 28 серпня 

 2017 року 
Терміни зарахування За державним 

замовленням не пізніше 
12.00 години  

14 серпня 2017 року 
 

За кошти фізичних чи 
юридичних осіб не 
пізніше 30 серпня 

2017 року 
Терміни переведення на вакантні місця 
державного замовлення, за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів осіб, які 
зараховані на навчання за кошти фізичних 
або юридичних осіб 

Не пізніше 21 серпня 2017 
року 

 
⃰⃰ ⃰ Вступники, які отримали рекомендації і виконали вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 07 серпня, 
повинні подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця 
державного замовлення. Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються 
з конкурсу на інші місця державного замовлення. 

 
3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір 

та зарахування на навчання (з нормативним та скороченим терміном 
навчання) вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника, у межах вакантних місць ліцензованого обсягу 
проводиться в такі строки : 
  



 
ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Етапи вступної кампанії Строки 
Початок прийому заяв та 
документів 

01 липня 2017 року 

Закінчення прийому заяв та 
документів 

18.00 година 01 серпня 2017 року 

Терміни проведення Коледжем 
вступних випробувань 

З 02 до 07 серпня 2017 року 

Терміни оприлюднення 
рейтингового списку вступників з 
повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права 
здобувати ОКР молодшого 
спеціаліста за державним 

замовленням 

Не пізніше 12.00 години 09 серпня 2017 
року 
 

Терміни виконання вступниками 
вимог до зарахування 

На місця державного до 12.00 години 
                      12 серпня 2017 року  
 
За кошти фізичних або юридичних осіб не 

пізніше 28 серпня 2017 року 
Терміни зарахування За державним замовленням не пізніше 12.00 

години  
14 серпня 2017 року 

 
За кошти фізичних або юридичних осіб  

не пізніше 30 серпня 2017 року 
Терміни переведення на вакантні 
місця державного замовлення, за 
рахунок цільових пільгових 
державних кредитів осіб, які 
зараховані на навчання за кошти 
фізичних або юридичних осіб 

Не пізніше 21 серпня 2017 року 

 
4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір 

та зарахування осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста за іншою 
спеціальністю або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну середню 
освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у 
повному обсязі індивідуальний навчальний план, у межах ліцензованого 
обсягу проводиться в такі строки: 
  



 
ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 
Етапи вступної кампанії Строки 
Початок прийому заяв та документів 01 липня 2017 року 
Закінчення прийому заяв та 
документів 

18.00 година 01 серпня 2017 року 

Терміни проведення Коледжем 
фахових вступних випробувань 

 З 02 до 07 серпня 2017 року 

Терміни оприлюднення 
рейтингового списку вступників 

Не пізніше 12.00 години 09 серпня 2017 
року 
 

Терміни виконання вступниками 
вимог до зарахування 

На місця державного  
до 12.00 години 

                      12 серпня 2017 року  
 
За кошти фізичних або юридичних осіб 
не пізніше 28 серпня 2017 року 

Терміни зарахування За державним замовленням не пізніше 
12.00 години  

14 серпня 2017 року 
 
За кошти фізичних або юридичних осіб  

не пізніше 30 серпня 2017 року 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 
 

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної 
середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів (тестові 
завдання) з двох предметів: 

-  перший предмет - українська мова (не менше 4 балів); 
-  другий предмет - математика (не менше 4 балів). 
 
2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, зараховуються бали: 
• сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання:  

- перший предмет - українська мова та література (не менше 100 балів); 
 - другий предмет - математика або фізика (не менше 100 балів). 



• результати вступних іспитів з двох предметів (для категорії вступників, 
що мають спеціальні умови для здобутя ОКР молодшого спеціаліста 
(тестові завдання):  
- перший предмет - українська мова та література (не менше 100 балів); 

 - другий предмет - математика (не менше 100 балів). 
 
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 (тестові завдання); 
- фахового вступного випробування (тестові завдання). 
 
4. Для конкурсного відбору осіб, які здобули раніше освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю або 
ступінь вищої освіти, або мають повну загальну середню освіту та 
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь 
вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі 
індивідуальний навчальний план, зараховуються результати: 

- фахового вступного випробування (тестові завдання).  
 
5. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування 

та середнього бала додатку до документу про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень з урахуванням додаткових балів за особливі успіхи : 
• вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – 
членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального 
конкурсного бала. 
У разі відсутності з об′єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал 
вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню. 

 
6. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають: 

• особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини 
другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» - мають право на зарахування на основі 
базової чи повної загальної середньої освіти за державним 



замовлення, якщо вони рекомендовані до зарахування за 
результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію; 

• особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів 
освіти за результатами співбесіди – мають право на зарахування на 
основі базової чи повної загальної середньої освіти за державним 
замовлення, якщо вони рекомендовані до зарахування за 
результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію; 

• особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад 
(за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 
населення) – мають право на зарахування на основі базової чи 
повної загальної середньої освіти за державним замовлення, якщо 
вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на 
основну конкурсну пропозицію; 

• особи визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 
частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті, які проходять 
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в 
порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження 
військової служби громадянами України - конкурсний відбір тільки 
за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього 
незалежного оцінювання 2016 або 2017 років, мають право на 
зарахування на основі базової чи повної середньої освіти за 
державним замовленням в межах квоти - 1; 

• діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 
числа – конкурсний відбір тільки за результатами вступних іспитів 
або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 
років, мають право на зарахування на основі базової чи повної 
середньої освіти за державним замовленням в межах квоти - 1; 

• особи, які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях 
зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 
предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 
зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть 
бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 
року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 
грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної 



комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у 
підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 
1027/900 10 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному 
оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання 
та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого 
документа) – конкурсний відбір за результами зовнішнього 
незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з 
певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали 
участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного 
оцінювання 2017 року, мають право на зарахування на основі 
базової чи повної середньої освіти за державним замовленням в 
межах квоти - 1; 

• особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 
центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 
2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість 
створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до 
приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного 
висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о 
«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 
проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою 
наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 
здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим 
у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, 
що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 
регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою 
регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу 
з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі 
оцінювання якості освіти) – конкурсний відбір за результатами 
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних 
іспитів, мають право на зарахування на основі базової чи повної 
середньої освіти за державним замовленням в межах  
квоти - 1; 

• особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 
після 30 листопада 2016 року – конкурсний відбір тільки за 
результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього 
незалежного оцінювання 2016 або 2017 років; 



• громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території 
або переселилися з неї, після 01 січня 2017 року – конкурсний відбір 
на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти 
за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного 
оцінювання, 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 в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 
року за № 795/28925, мають право на зарахування на основі базової 
чи повної середньої освіти за державним замовленням в межах  
квоти - 2; 

• громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 
освіту за кордоном -– конкурсний відбір тільки за результатами 
вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 
2016 або 2017 років; 

 
 Квоти-1 встановлюються Коледжем у межах десяти відсотків (але не 

менше одного місця) загального обсягу державного замовлення за основними 
конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням 
загального обсягу державного замовлення. 

 
 Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в 

навчальних закладах у структурі уповноважених вищих навчальних закладів 
у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) загального обсягу 
державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями і 
оголошуються одночасно з оголошенням загального обсягу державного 
замовлення. 

. 
ПІД ЧАС ПОДАННЯ ЗАЯВИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ ВСТУПНИК 

ПРЕД’ЯВЛЯЄ ОСОБИСТО ОРИГІНАЛИ: 
• документа, що посвідчує особу;  
• військового квитка або посвідчення про приписку – для 

військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);  
• документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 
додатка до нього;  

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



• документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 
результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої 
освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або 
квотами-2 (за наявності). 

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 
додатка до нього;  

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

• чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 
• копію ідентифікаційного номеру. 

 




