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Правила прийому
до Херсонського вищого училиша фiзичноi культури
Херсонськоi обласноi ради
I. Загальнi положення

1.Прийом до Херсонського виlцого }п{илиIца фiзичноТ кулътури
ХерсонськоТ обласноТ ради для здобуття освiтньо-квалiфiкатtiйного рiвня
(молодший спецiалiст> оголошено на пiдставi Наказу МОН вiд 21 .12.2017 р.
Jф504-л пПро переоформлення лiцензiТ> та Сертифiкату про акредитацiю
(серiя КК Ns 2200|000 вiд 12 червня 2018 року).
Прийом здiйснюетъся вiдповiдно до Правил прийому до Херсонського
вищого училиша фiзичноi культури Херсонсъкоi обласноi ради (далi Правила
прийому), розроблених згiдно до Умов прийому на навчання для здобуття
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня ((молодшого спецiаliiста> в 2019 роцi,
затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни 10 жовтня 2018

року }ф1082.
2. Органiзацiю прийому вступникiв до Херсонського вищого училища
фiзичноТ кулътури здiйснюе приймальна комiсiя, яка дiе згiдно Положен}u{ rrро
приймальну комiсiю ХВУФК, розроблених вiдповiдно IIоложення про
Приймальну комiсiю, затвердженого наказом МОН УкраТни вiд 15 жовтня
2010 року J\Ъ 1353/27798.
Положення про приймалъну комiсiю, Правила прийому
затверджуються педагогiчною радою Херсонського вищого училиrца фiзичноi
кулътури i оприлюдЕю€ться на веб-сайтi закладу.
З. ХерсоЕське вище училище фiзичноТ культури ХерсонськоТ обласноТ
ради оголошуе прийом на пiдготовку фахiвuiв з вищою освiтою за ocBiTHboквалiфiкацiйним piBHeM <<молодший спецiалiст>>, галузi знань 0i
<<Освiта/педагогiка>>

за спецiальнiстю 017 <Фiзична кулътура i

спорт>>

вiдповiдно до лiцензiТ в межах лiцензованого обсяry (додаток 1) на вiддiлення:
бокс, боротъба вiлъна, важка атлетика, веслування академiчне, веслуваннrI на
байдарках i каное, гандбол, гiмнастика спортивна, дзюдо, легка атлетика,
стрибки на батутi, стрiльба кульова, TeHic настiльний, футзал, хокей,
додатковий контингент (rrр" yMoBi перебування складi збiрних команд
УкраТни з видiв спорту).
4. До Херсонсъкого вищого училища фiзичноi культури ХерсонськоТ
обласноТ ради приймаються громадяни УкраТни, iноземшi, а також особи без
громадянствц якi проживаютъ на територiТ Украiни на законних пiдставах
маютъ право на здобуття виrцоi освiти HapiBHi з громадянами УкраТни.

Здобуття вищоi освiти зазначеними категорiями осiб за кошти державного
бrоджету здiйснюсться в межах квот, визначених Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни.
Yci особи, якi здобувают,ь вищу ocBiTy у вищих навчаJIьних закJIадах,
мають piBHi права та обов'язки.
5. Прийом до Херсонського вишого училиtца фiзичноТ кулътури
ХерсонськоТ обласноi ради здiйснюсться на конкуранiй ocнoBi.
6. fiля вступникiв, якi потребуютъ проживанI{я пiд час вступу, надаються
мiсця у гуртожитку r{илища. Умови проживання чотиримiснi житловi кiмнати
з yciMa вигодами.
II. Визначення TepMiHiB
У цих Правилах прийому на навчання до Херсонського вищого училища
фiзичноi культури ХерсонсъкоТ обласноi ради термiни вживаютъся в таких
значеннrIх:

всmупне вuпробування - оцiнювання пiдготовленостi вступника дпя
здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, що
проводиться
формi зовнiшнього незалежного оцiнювання, творчого
конкурсу;
всmупнuк - особа, яка подала заяву про допуск до участi в KoнKypci на
навчаннlI для здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молOдшого
спецiалiста;
Сduна dержавна елекmронна бqза з пumань ocBimu (da,li - Сduна база)автоматизована система збирання, верифiкацii, оброблення, зберiгання та
захисту даних, у тому числi персонаJlьних, щодо надавачiв та отримувачiв
ocBiTHix послуг з метою забезпечення потреб фiзичних або юридичних осiб;
квоmа-] визначена частина заг€Lirьного обсяry , яка може бути
використана для прийому вступникiв, що мають право на вступ на ocHoBi
вступних iспитiв, KpiM осiб, якi мають право на квоту-2 або вступаютъ
вiдповiдно до Порядку прийому для здобуття вищоТ та професiйно-технiчноТ
освiти осiб, мiсцем проживанЕrI яких € територiя проведення
антитерористичноi операчii ( на перiод iT проведення), затвердженого наказOм
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 2| червня 2аrc року Ng 69],
зареестрOваного у MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 01 липня 2016 року за Jtl!

у

90'l 1290З7 (далi -наказ Nч 697);

визначена частина загаJIьного обсягу бюджетних мiсць в
уповноважених закладах освiти, яка може бути використана для прийому
вступникiв, що мають право на вступ на ocнoвi вступних iспитiв, вiдповiдно
до Порядку прийому для здобуття вищоТ та професiйно-технiчноТ освiти осiб,
якi проживають на тимчасово окупованiй територii УкраiЪи, затверджецого
квоmа-2

-

наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 24 травня 2016 року J\b 560,
заре€строваного у MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи З1 травня 2016 року за
Nр907/290З7 (далi -наказ Лч 5б0);
конкурсна пропозuъуiя (конкурс) * пропозицiя училища для прийому

вступникiв на ocHoBi повноТ загальноТ середньоi освiти;
конкурснuй бал комллексна оцiнка досягненъ вст}iпника до якоТ
входять результати творчого конкурсу та iншi показники що обраховуються
вiдповiдно до Правил прийому до Херсонсъкого вищого училища фiзичноТ
кулътури ХерсонсъкоТ обласноТ ради. Конкурсний бал при розрахунку
округлюсться з точнiстю до 0,01;
конltурснuй вidбiр - процедура вiдбору вступникiв для здобуття
освiтньо-квалiфiкатliйного рiвня молодшого спецiалiста на KoHKypcHi
шропозицii на ocнoBi конкурсних балiв вiдповiдно до Правил прийому;
конкурснuй преdмеm - навчальний предмет рiвенъ навчальних досягнень
з якого враховуються при проведеннi конкурсного вiдбору на навчання для
здобуття освiтнъо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста;
основна конкурсна пропозuцiя (основнuй конкурс) конкурсна
пропозицiя з визначеною кiлькiстю мiсць для навчання за регiон€}JIьним
замовленням (загальний обсяг регiонального замовлення);
право на зарахування за квоm,а.|l4u право вступника передбачене

законами, щодо зарахування на навчання для здобуття

ocBiTHbo-

ква-гriфiкацiЙного рiвня молодшого спецiалiста за квотою-1 чи квотою-2, rцо
реалiзусться вiдповiдно до Умов та Правил прийому;

-

список вступникiв за черговiстю
конкурсною пропозицiсю, що формуетъся

реЙmuнzовuЙ спLtсок всmупнuкiв

зарахування на навчання за
вiдповiдно до Правил прийому;
mворчuй конкурс - форма вступного випробувацня для вступу для
ЗдобУття освiтнъо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста, яка
передбачае перевiрку та оцiнювання фiзичних здiбностей вступника (у тому
числi здобутоТ ранiше гrрофесiйноТ пiдготовки);
mехнiчна по,]lсuлка - помилка, яка допущена уповноваженою особою
приЙмальноТ KoMiciT з питань прийняття та розгляду електронних заяв пiд час
внесення даних вступника або заяви до СдиноТ бази, rTIo пiдтверджу€ться
актом про допущену технiчну помилку;

III. Органiзацiя прийому до Херсонського виtцого училища
фiзичноi культури ХерсонськоТ обласноТ ради
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1. Органiзацiю прийому встуIIникiв до Училиrца здiйснюе Приймальна
комiсiя, склад якоi затверджуеться наказом директора училища, який е ii
головою. fiля здобуття освiтньо-ква-гriфiкацiйного рiвня молодшого
спецiалiста до Херсонського вищого училиrца фiзичноi культури приймаються
особи, якi здобули повну заг€tJIьну середню ocBiTy i мають piBeHb спортивноi
пiдготовки, якиft вiдповiдас навчальному ллану з видiв спорту
2. Вступники приймаютъся на навчання на перший курс.
Вiдрахованi здобувачi вищоi освiти ступеня бакалавра маютъ право бути
поновленими за спорiдненою спецiа_irьнiстю в межах галузi знань для здобуття
освiтнього рiвня молодшого спецiалiста у Херсонське вище училище фiзичноТ
культури.
3. Щиректор r{илища забезпечус дотримання законодавства УкраiЪи, в
тому числi Умов прийому на навчання в 2019 рсцi, Правил uрийому до
Херсонсъкого вищого r{илища фiзичноi кулътури ХерсонськоТ обласноТ ради,
а також вiдкритiсть та прозорiстъ роботи ГIриймалъноi KoMicii.
4. Рiшення Приймальноi KoMiciT, прийняте в мехtах iT шовноважень, е
пiдставою для видання вiдповiдного наказу директором училища.
5. Yci питання пов'язанi з прийомом до Херсонського виIцого у{илища
фiзичноТ культури', вирiшуються Приймальною комiсiею на iT засiданнях.
Рiшення Приймалъноi KoMiciT оприлюднюються на iнформацiйних стендах
Прийма,чьноТ KoMicii, на офiцiйному веб-сайтi училиlца, як правиJIо в день
прийняття. але не пiзнiше дня, наступного пiсля ix прийняття.

IY. Вимоги до рiвня освiти всryпникiв

На навчання для здобуття освiтньо-квапiфiкацiйного рiвня молодшого
спецiалiста до Херсонського вищого r{илища фiзичноТ кулътури ХерсонськоТ
обласноiради приймаються особи з повною загаJlьною середньою освiтою, якi
представили сертифiкат ЗНО з yKpaiHcbKoi мови та лiтератури за 2а17, 2018,
2019 роки.
1.

2. На навчання приймаютъся особи, що за медичними показниками
МоЖуТь заЙматися спортом. Результати поглибленого медичного огляду

можуть буrи причиною вiдмови у навчаннi.
3. Прийом на навчання в Херсонське виrr{е училище фiзичноТ культури
XepcoHcbKoi обласноi ради проводиться вiдповiдно до Перелiку галузей знань
i спецiальностей за якими здiйснюсться пiдготовка здобувачiв вищоi освiти
(Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29 квiтня 2015 року Jr&266.)

Y. Фiнансування пiдrотовки фахiвцiв

1. ФiнансуваншI

пiдготовки фахiвцiв в училилцi здiйсню€ться

за рахунок

мiсцевого бюджету.
2. Громадяни УкраiЪи мають право безоплатно здобувати ocBiTHboквалiфiкацtйний piBeHb молодшого спецiалiста в державних i комун€tJIьних
закладах освiти на конкурснiй ocнoBi вiдповiдно до стандартiв, якщо цей
освiтньо-квалiфiкацiйниli piBeHb |ромадянин здобува€ вттерше.
3. Громадяни Украiни, якi не завершили навчання за регiонаJIъним
замовленнrIм дJIII здобуття освiтнъо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого
сгrецiа-пigта, мають право повторЕого вступу для безоплатного здобуття цього
освiтнъо-квалiфiкацiйного рiвня в держ€lвнIоr i KohdJ.IIaпbýIlD( закJIадах освiти за
уý{ови вiдшкодування до мiсцевого бюджеry коштiв, вЕтраченlж IIа оплаry
посJryг з пiдготовки фахiвцiв, вiдповiдно до Порялку вiдшкодування коштiв
державЕого або мiсцевого бюдх<ету, витрачецих на оплату послуг з пiдготовки
фахiвцiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 26 сергrня
2015 року }Гs658.

Громадяни УкраiЪи мають право безоплатно здобувати освiтнъоквалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста за другою спецiальнiстю у
державних та комунапьних закладах вищоi освiти, якщо вони:
- за станом здоров'я втратили мох<ливiстъ виконувати службовi чи
посадовi обов'язки за отриманою ранiше квалiфiкацiею, rцо пiдтверджу€ться
висновками медико-соцiальноi KoMicii, та в iнших випадках, передбачених
законом;

- мають направлення на навчання, видане регiональним замовником

вiдгlовiдно до законодавства.

4, Iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають

в

YKpaTHi, особи, яким надано статус бiженця в YKpaTHi. та особи, якi потребують

ДоДаткOвого або тимчасового захисту, маютъ право на здобуття освiтнъоквалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста HapiBHi з громадянами Украiни.
Здобуття вищоТ освiти зазначеними категорiями осiб за кошти державного
бюджету здiйснюстъся в межах квот, вiдповiдно до частини лругоi cTaTTi 4
Закону УкраiЪи < Про вищу ocBiTy>.
5. Освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb молодшого спецiалiста може бути

здобутий за кошти мiсцевого бюджету Jlише один рш, KpiM випадкiв
передбачених абзацом дев'ятим часткни першоТ ст.4 Закону Украiни <<Про
вип{у ocBiTy>.

Не

допуска€ться

одночасне навчання

за

двома

чи

бiльше
спецiальностями (спецiа-гiiзацiями,, освiтнiми програмами) за кошти мiсцевого
бюджету, KpiM випадкiв, посднання спецiа_шiзацiй в однiй освiтнiй програмi .

6. Студенти у{илища безоrrлатно здобувають ocBiTy, забезпечуються

харчуванням i ryртожитком, вiдряджаються на навч€шIьнс-треЕувальнi

збори

та змаганIUI.

VI. Строки прийому заяв i документiво конкурсного вiдборуо
зарахування н1 навчанЕя.
1. Прийом заяв i докуплентiв, коЕкурсний вiдбiр та зарахування

IIa

навчаlrнrl встулникiв на ocнoBi повноТ загальноi середнъоТ освiти здiйсr*осться
в строки:

назва етаIý/ встулнот компанii
Реестрацiя електронних кабiнетiв вступникiв,
завантаження додаткiв до документiв про
повну загальну середню ocBiTy
Медичнi огJIяди та iHmi до KoнrrypcHi
процедури
Початок прийому заяв та документiв
Закiнчення прийому заrIв та дOкументiв вiд
осiб, якi вступаютъ на ocнoBi творчlл<
KoHKypciB.
Провелення творчих KoHKypciB (можуть
гIроводитися у декiлька сесiй)
Строки оприлюднення рейтингового списку

Термiни проведеншI
з 01 липня2019р.
до 18 годин 00 хв. 22 ли,пня
20]19 року
до 09 липня

20119

рску

10 липня 2а1'9 року

о 18 год. 00 хв,
22 липня 2а1"9 року
01 липня - 10 лигlня 2019 р.
за окремим графiком
до 12 години 00 хв.
01 серпня 2019 року
до 12 години 00 хв.
05 серпня 2а19 року
не пiзнiше 12 год. 00 хв.
0б серпня2019 року

встyпникiв
Строки виконання вступниками вимог до
зарахування
Строки зарахування вступникiв за державним
(регiональним) замовленням
Приймальна комiсiя улилища працюе з 9.00 до 15.00 з понедiлка по
п'ятницю.
2. Порядок реестрацii учасникiв творчого конкурсу, його органiзацiя та
проведеЕня:
2,1 Творчий конкурс у Херсонсъкому виlцому училищi фiзичноi культури
проводиться iз спецiалъноi фiзичноi пiдготовки (д*i - СФП) i загальноi
фiзичноi пiдготовки (далi - ЗФП) проводиться за окремим графiком.
2.2 Щля проведеннrI творчого конкурсу з СФП i ЗФП створюються фаховi
комlс11.

2.З

Результати творчого конкурсу з фiзичноi пiдготовки оцiнюються за
шкалою вiд 100 до 200 балiв.
2.4 Творчий конкурс проводиться в двi cecii, кожна з яких оцiнюсться 0кремо.
Програма творчого конкурсу, з СФП розроблястъся для ксжного виду

2.5

сцорту

окремо,

затверджуеться спортивно-методичною радою,

7

не пiзнiше лютого 2019 polry. Не допускаеться введен}uI до
творчих KoHKypciB завдань, що виходять за межi зазначених програм.
Програми творчого конкурсу погоджуютъся до 15 лютого l\{iHicTepcTBoм
освiти i науки УкраТни вiдповiдно до Умов прийому на навчання для здобуття
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста в 2019 роцi
Затвердженими Наказом IVIiHicTepcTBa освiти iнауки УкраТни 10 жовтня 2018
оприлюдню€тъся

року ]Ю 1082.

2.6 Творчий конкурс з ЗФП складають Bci вступники незалежно вiд виду
спорту, яким займаються.
2.7 Особи, якi претендують на участь у творчому KoHKypci з СФП i ЗФП
повиннi заре€струватись в Приймальнiй KoMicii училиша. Пр" собi мати
документ, що посвiдчl.е особу, сертифiкат ЗНО з украiнськоТ мови та
лiтературиза201r'7 аба 2018 , або 2019 роки з кiлъкiстю балiв не менше t00,
медичну довiдку, документ, що посвiдчус piBeHb спортивноi майстерностi.
2.8 Особи, якi без поважних причин не з'явились на твсрчий KoHKypci, або не
вкJI€Lпися

у

визначенi нормативи, до участi

у

конкурсному вiдборi не

допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускасться.
2.9 Кожна сесiя творчого конкурсу проводиться у виглядi змагань, результати
фiксуються протоколом.
2.10 Апеляцiю на результати творчого конкурсу розглядае апеляцiйна комiсiя
Херсонсъкого виrцого ).ц{илиша фiзичноi культури Херсонськоi обласноi ради.
IT склад та порядок роботи затверджустъся наказом директора.
2.11 Вiдомостi tцодо результатiв творчого конк рсу формустъся в Сдинiй базi.

YII. Порядок прийому заяв i локументiв для участi у конкурсному
вiдборi в Херсонське вище училище фiзичноТ культури ХерсонськоТ
обласноТ ради

1.Вступники для здобуття освiтньо-ква,тiфiкацiйного рiвня молодшого
спецiалiста в Херсонсъкому вищому училищi фiзичноТ кулътури подають
заяву на вступ до училища тiльки в електроннiй формi, в якiй вказують вид

спорту.
Заяву тiльки в паперовiй формi:
для реалiзацii права на вступ за спiвбесiдою, за результатами вступних
iспитiв з конкурсного предмету в Училищtта/або квотою-1, квотою- 2, квотою
для iноземцiв вiдповiдно до цих Умов;
для реалiзацii права на першочергове зарахування вiдповiдно до цих
Умов;
за наявностi розбiжностей в даних вступника в Сдинiй базi (прiзвище,
iм'я, по батъковi, дата народження, стать, громадянство тоrцо) i в aTecTaTi про

повну загальну середню ocBiTy та

у

сертифiкатi зовнiшнъого незалежного

оцiнювання;
у разi подання iноземного документа про ocBiTy;
у разi подання документа Ilpo пOвну загальну середню ocBiry, виданого
до запровадження фотополiмерних технологiй ik виготовлення;
у разi подання заявипiсля завершення ресстрацiТ електронних кабiнетiв,
якlцо вступник не заре€стрував електронний кабiнет ранiше;
у разi неможливостi заре€струвати електронний кабiнет або подати
заяву в електроннiй формi з iнших причин, що гliдтверлжено довiдкою
приймалъноi KoMiciT закладу вищоТ освiти.
Вступники, , можуть подавати заяви в електроннiй формi з наступним
поданням документiв, що пiдтверлхtують право на вступ за результатами
вступного iспиту з конкурсного предмету у Херсонсъке вище училиtце
фiзичноi культури за квотою-1, квотою-2, квотою для iноземцiв, якi мають
бути поданi в строки прийому заяв, вiдповiдно Правил .
2.Заява в електроннiй формi rrода€ться вступником шляхом заповнення
електронноТ форми в режимi он-лайн та розглядасться приймальною комiсiсю
Училища згiдно з Порядком подання та розгляду заяв в електроннiй формi на
участъ у конкурсному вiдборi до закJIадiв вищоТ освiти УкраТни у 2019 роцi.
При приймальнiй KoMiciT Херсонсъкого вищого училища фiзичноi
культури працю€ консультацiйний центр для надання доilомоги вступникам
пiд час подання заяв в електроннiй формi. Вступники можуть звернутися до
консулътацiйного центру будъ-якого закладу освiти з метою створення
електронного кабiнету, внесення заяв в електроннiй формi, завантаження
додатка до документа про повну загаJIьну середню ocBiTy.
З.Заявав паперовiй формi rтодасться вступником особисто до приймальноТ
KoMicii Херсонського вищого у{илиlца фiзичноi кулътури ХерсонськоТ
обласноТ ради. Факт подан}ш кожноi заяви в паrтеровому виглядi ресструстъся
уповноваженою особою приймальноi KoMicii в €динiй базi в день прийняття
заяви.
Пiд час подання заяви на конкурсну пропозицiю вступник вказуе вид
спорту i зазнача€: ((претенд}ю на участъ в KoнKypci на мiсця державного та
регiонального замовлення i на yчасть в KoнKypci на мiсця за кошти фiзичнrтх
та юридичних осiб у випадку неотримання рекомендацii за цiею конкурсною
пропозицiею за кошти державного або регiонального бюджету (за державним
або регiонапъним замовленням)>.
4. Пiд час подання заяви в паперовiй формi вступник пред'являс
оригiнали документiв:
- атестат про повну загалъну середню ocBiTy з додатком;
- сертифiкат зовнiшнього незалежного оцiнювання якостi освiти з украТнськоi
мови та лiтератури 2а17 , 201 8 або 2019 роках з кiлькiстю ба_rriв не менш 100;
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- медичну довiдку за формою 086-о та рез},льтати поглибленого медичного
огляду;
- вiйськово-облiковi документи;
-

паспорт громадянина УкраiЪи або iнший документ що посвiдчус особу.
право вступника на зарахування за спiвбесiдоло,
результатами вступних iспитiв таlабо квотою-1,

- документ, який пiдтверджу€

на участь

у

KoнKypci за

квотою-2 на ocHOBi повноТ загаJIьноТ середньоi освiти (за наявностi).
Вступники, якi rrроживають на тимчасово окупованiй територiТ Украiни
або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 2019 року, а також вступники, якi

проживають на територiях, де органи державноi влади тимчасово не
здiйснюють своТ повноваження, або переселилися з неi пiсля 01 сiчня 2019

року, подаютъ документи з урахуванням особливостей, rrередбачених наказом
Jф 560 та наказом Jф 697 вiдповiдно.
У разi вiдсутностi з об'ективних причин документа про здобутий освiтнiй
(освiтнъо-ква,riфiкацiйний) рiвенъ пода€ться довiдка державного пiдпри€мства
"Iнфоресурс" про його здобуття, у тому числi без подання додатка документа
про здобутий освiтнiй (освiтнъо-квалiфiкацiйний) piBeHb. L{я довiдка дiйсна
впродовж чотиръох мiсяцiв i повинна бути замiнена на вiдповiдний документ
про ocBiTy та додаток до нього
5. До заяви, поданоi в паперовiй формi, вступник додас:
- копiю документа, що посвiдчуе особу (паспорт громадянина УкраТни);
- копiю свiдоцтва про народженЕя - для осiб, якi за BiKoM не мають паспорта;
- копiю сертифiката зовнiшнього незаJIежного оцiнювання якостi освiти з
украТнськоТ мови та лiтератури 2а17,2018 або 20i9 роках з кiлькiстю балiв не

менш 100;
- копiю атестата про повну загапъну середню ocBiTy та додатка до нъого;
- чотири кольоровi фотокартки розмiром 3х4см.
- документ шо посвiлчус рiвенъ спортивноТ майстерностi;
КопiТ документiв. шо засвiдчують пiдстави для отримання спецiальних
умов для зарахування за спiвбесiдою, на участь у KoнKypci за результатами
вступних iспитiв таlабо квотою-1, квотою-2 подаються вступником особисто
при подачi документiв у паперовiй формi у строки визначенi Правилами
прийому. Не поданi сво€часно документи, що засвiдчують лiдстави для
отримання спецiальних умов на зарахування, на участь у KoHKypci за
резулътатами вступних iспитiв та/або квотою-1, квотою-2, унеможливлюють
iх реалiзацiю.
6. Yci копiТ документiв засвiдчуються за оригiн€Lпами Приймагrъною
комiсiсю училища. КопiТ документа, що посвiдчуе особу, вiйськового квитка
(посвiдченrrя цро приписку), не пiдлягають засвiдченню. Копii документiв без
пред'явлення оригiналiв не приймаються.
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комiсiя здiйснюе перевiрку достовiрностi даних, поданих
вступником для участi у конкурсному вiдборi, за допомOгою СдиноТ бази.
8, ПриймаIIъна комiсiя здiйснюе перевiрку середнього баrу док}мента
про ocBiry, поданого в пагlеровiй формi, затверджус fi cBoiM рiшенням i
вносить iнформацiю гlро середнiй бал документа про ocBiTy до €диноi бази.
9. Приймалъна комiсiя розглядае заяви та документи вступникiв i
гrриймас рiшення про допуск до 1частi в коЕчФсному вiдборi дJirI вýтупу на
навчання до у{илища прстягом тръох робочих днiв з дати ре€страцii заяви в
Сдинiй базi або отримання резулътатiв вступних випробувань, але не пiзнiше
дня завершення прийому докумеIrтiв, Оприлюднення поточних рейтинговю<
спискiв вступникiв здiйснюсться на офiчiйному веб-сайтi (веб-сторiнцi)
у{илища на пiдставi даних, внесених до €диноi бази.
10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, Еаявною
лiцензiею i сертифiкатом про акредитацiю вiдповiдноi ocBiTHboT програми, а
7. ПриймаJIьна

також факт наявностi/вiлсутностi пiдстав для

1^-racTi у KoHKypci за
резулътатами встуlтних iспитiв на ocнoBi повноТ загальноТ середньоТ освiти.

зарахування за квотою-1 або квотою-2 фiксуються в заявi вступника i
пiдтверлжуються його особистим пiдписом при поданнi заяви у паперовiй
формi.

11. Заява, заресстрована в Сдинiй базi, може бути скасована закладом
освiти на пiдставi рiшення приймальноi KoMiciT до дати закiнчення прийому
документiв на навчання для паперових заяв та не пiзнiш як за день до

закiнчення подання електронних заяв. lля електронних заяв за умови
допущення технiчноi помилки пiд час внесення вiдловiдних даних до €диноТ
бжи, rт{о пiдтверджу€ться актом про допущену технiчну помилку,
сформованим в €динiй базi. Скасована заява вважаеться неподаною, а факт
такого подання анулюсться в Сдинiй базi. В разi скасування електронноi заяви
приймальна комiсiя повiдомля€ вступниковi про свое рiшення в день його
прийняття, пiсля чого всryпник може подати нову заяву.
Вступник мас право, до дати закiнчення подання електронних заяв1
скасувати у власному електронноN{у кабiнетi подану ним ранiше заяву,
зареестровану та допущену до конкурсу у закладах освiти.
13.При прийняттi на навчання осiб, якi подаютъ документ про здобутий
за кордоном ступiнь (piBeHb) освiти (даrri - fioKyMeHT), обов'язковою €
процедура визнання i встановлення еквiвалентностi ,Щокумента, що
здiйснюетъся вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 05
травня 2015 року J\Ф 504 ".Щеякi питання визнання в УкраiЪi iноземних
документiв гlро ocBiTy", заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 27
TpaB}uI 20i5 рOку за Jф 6|4127059.1
14. Виправлення технiчних помилок вiдбуваеться до дати вкJIючення
всryrтника до спискiв рекомендованих до зарахування на навчаннlI.
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VIЦ. Органiзацiя та проведення конкурсного вiдбору
(творчий конкурс)
1. Приймалъна комiсiя училища допускае до участi у конкурсному
вiдборi для вступу на навчання вступникiв на ocHoBi повноi загальноТ
середньоi освiти, якi подають сертифiкати зовнiшнього нез€L}Iежного
оцiнювання (або ik копiТ) з вiдповiдних загалъноосвiтнiх предметiв.
визначених Перелiком конк)iрсних предметiв сертифiкатiв зовнiшнъого
незагIежного оцiнювання, творчих KoHKypciB (долаток 2).
2. Щля конкурсного вiдбору осiб, якi на ocHoBi повноТ загаJlьноТ середньоТ

освiти вступають для здобуття освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня молодшого
спецiа_lriста конкурсний бал обчислюеться як сума ба"чiв вступника за
сертифiкат зовнiшнього незапежного оцiнювання з украТнсъкоi мOви i

лiтератури, середнього бала документа про повну загаJIъну середню ocBiTy та
бала за творчий конкурс з ЗФП та СФП.

З. Результати творчого конкурсу, дJIя вступникiв на ocнoвi

повноТ

вiд 100 до 200 балiв.
4. Оцiнка за творчий конкурс обчислюсться як середнс арифметичне
отриманих балiв за кожну сесiю конкурсу, яких не може бути бiльше трьох.
Вступники, якi отрим€}JIи оцiнку нижче мiнiма-цьно встановленого
приймалъною комiсiею бала на однiй з них, не допускасться до участi у
наступнiй cecii творчого конкурсу.
Творчий конкурс проводиться у формi складання контрольних
нормативiв з видiв спорту та з ЗФП вiдповiдно до Типового навч€ulьного
плану. Резулътати фiксlтотъся у протоколi, що зберiгаються шiсть мiсяцiв.
5. Особи' якi без цоважних причин не з'явилися на вступнi випробування
у зазначений розкладом час, особи, рiвенъ фiзичноТ пiдготовки яких було
оцiнено балами нижче встановленого Правилами прийому мiнiмального рiвня,
а також особи, якi забра,ти документи пiсля дати закiнчення прийому
документiв, до участi у конкурсному вiдборi не допускаютъся. Перескладання
вступних випробуванъ не допуска€тъся.
6. Конкурсний бал розрахову€ться за формулою:
КБ (конкурсний б*) : Пl+П2+А+ОУ
де П1 - оцiнка ЗНО з украiнськоТ мови та лiтератури;
ПZ резyльтати творчого конкурсу з загаJчъцоТ та сriецiальноi фiзичноi
загаJтьноТ серелньоТ освiти оцiнюються за шкалою

пiдготовки;
А - середнiй бал атестата про повну запьну середню ocBiTy, переведений в
шкалу вiд 100 до 200 балiв вiдповiдно до таблицi;
ОУ - бал за високi спортивнi здобутки за шка_пою:
- для членiв, кандидатiв та резерву збiрних команд Украiни - l0 балiв;

-

для призерiв ВсеукраiЪських змагань

- для переможцiв
змагань - 15 балiв;

-

12 балiв;

ВсеукраiЪських змагань

- для призерiв мiжнародних змагань

У разi вiдсутностi

-

i

учасникiв мiжнародних

18 балiв.

з об'ективних rrричин додатка до документа rтро повну
загаJIьну середню ocBiTy його середнiй бац за 12-бальною шк;tJlою вважасться
таким, що дорiвнюе 2.
7. Вступник допускаеться до участi у KoнKypci якщо ма€ сертифiкат ЗНО
з украiЪсъкоТ мови та лiтератури * 100 балiв, резулътат з творчого конкурсу \24 балw.

8. Оцiнка за творчий конкурс обчислюсться як середне арифметичне
отриманих балiв за кожЕий вид вправ. Вступники, якi отримаJIи оцiнку нижче
мiнiмально встановленого приймальною комiсiсю бала за один з видiв, не
допускаються до yTacTi в наступному видi вправ та конкурсному вiдборi на
навчання.

9. Програми твсрчих KoHKypciB розробляються не гriзнiше нiж за три
мiсяцi до початку прийому документiв. Не допускасться введення до творчих
KoHKypciB завданъ, tlдо виходять за межi з€вначених програм.
Програми вступних iспитiв, фахових випробувань та творчих KoHKypciB
обов'язково оприлюднюються на веб-саftтах (веб-сторiнках) закладiв освiти. У
прO|рамах маютъ мiститися критерiТ оцiнювання пiдготовленостi вступникiв.
11. Особи, якi без поважних причин не з'явилися на вступнi
випробуваннrI у визначений розкладом час, особи, piBeHb спортивноi
пiдготовки яких було оцiнено балами нижче встановленого Правилами
прийому мiнiмалъного значення, а також особи, якi забрали документи пiсля
дати закiнчення прийому документiв, до участi в наступних вступних
випробуваннях та у конкурсному вiдборi не допускаються. Перескладання
вступних випробувань не допускасться.
12. Апеляцii на результати вступних випробувань, Iцо проведенi
училиlцем, розглядас апеляцiйна комiсiя училища, склад та порядок роботи
якоi затверджуються наказом директора училища.
1З. Вiдомостi пlодо результатiв вступних випробуванъ та iнших
конкурсних показникiв вносятъся до СдиноТ бази.
14. У разi змiни ба_гriв з конкурсного предмета сертифiката зовнiшнього
незаJIех(ного оцiнювання за результатами апеляцiй, Прийма_шьна комiсiя, пiсля
вiдповiдного гtовiдомлення СдиноТ бази, вносять вiдповiднi змiни в
документацiю, перераховуючи конкурсний бал.

IХ.Спецiальнi у]чIови участi у конкурсному вiдборi
для здобуття освiтньо-квалiфiкацiЙного рiвня молодшого спецiалiста.
1. Спецiа,тlъними умовами щодо
для здобуття вищоТ освiти е:

ylacTi у конкурсному вiдборi при вст;rпi
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у{асть у кOнкурсЕому вiдборi за iсгrрrтамитаlабо квотою-1, квотою-2.
Спецiальними умовами на здобуття вищоi освiти за кошти державного
або регiонального бюджету (за державним (регiональним) замовленням) е
можливiстъ:
зарахування за квотою-1 або квотою*2 на мiсця державного або
регiонального замовлення;
2. Вступнi випробуваЕня мOжуть гIроходити у формi сriвбесiди та в разi
шозитивного висновку про проходження спiвбесiди рекомендуються до
зарахування:

особи з iнвалiднiстю внасяiдок вiйни вiдповiдно до пунктiв 1 0 - 1 4
cTaTTi 7 Закону Украrни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix соцiа_гrьного

захисту";
особи, яким Законом УкраiЪи "Про статус i соцiальний захист громадян,
якi постраждаJrи внаслiдок ЧорнобильсъкоТ катастрофи" надане гIраво на
приЙом без екзаменiв до державних закладiв вищоТ освiти за результатами
сriiвбесiди;
3. Вступнi вилробування можутъ проходити у формi вст5rпних iспитiв
(замiстъ зовнiшнього нез€lJIежного оцiнювання з украТнсъкоТ мови та
лiтератури) i в разi отримаЕнrI кiлькостi i00 балiв, до y{acTi в конкурсному
вiдборi дош},скаються :

особи, визнанi постраждалими )дасниками РеволюцiТ Гiдностi,

учасниками бойових дiй, особами з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни вiдповiдно
До Закону Украiни "Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ik соцiалъного
захисту", у тому числi Ti з них, якi проходять вiйськову службу (KpiM
вiйськовослужбовчiв cTpoKoBoi служби) в порядку, визначеному вiдповiдними
положеннями про проходження вiйськовоi служби |ромадянами Украiни;
дiти-сироти, дiти, позбавленi батькiвського пiклування, особи з ik числа.
Особи цих категорiй можуть брати у{асть у конкурсному вiдборi за
реЗультатами вступних iспитiв та/або зовнiшнъог0 незалежного оцiнювання (у
будъ-яких комбiнацiях за ix вибором). Якщо TaKi особи допущенi до
КОнкУрсного вiдбору на основну конкурсну пропозицiю, то вони беруть r{асть
У конкурсному вiдборi в межах квоти- 1 на мiсця державного або регiонаJIьного

замовлення.
4- Вступнi вигrробування цроходятъ

у формi вступних iспитiв (замiсть

зовнiшнього незалежного оцiнювання на ocHoBi повноТ загсшъноi середньоi
освiти) т&, в разi отримання кiлъкостi балiв не менше 100' до yracTi в
конкурсному вiдборi допускаються
особи, яким за рiшенням регламентноi KoMicii при регiонаJIьноIлу центрi
оцiнювання якостi освiти вiдмовлено в реестрацiТ для y.racTi в 2019 роцi в
зовнiшньому незалежному оцiнюваннi через неможливiсть створення
особливих (спецiальних) умов (за умови подання до приймальноi KoMiciT
ХВУФК копii медичного висновку за формою первинноi облiковоi
ДОКУМеНТацiТ J\Ъ 08б-3/о "Медичний висновок про створення особливих
(сгrецiальних) умов для проходження зовнiшнъого нез€uIежного оцiнювання",
Затвердженою нак€Lзом IVIiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, IVIiHicTepcTBa
:
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охорони здоровlя УкраiЪи вiд29 серпня 2016 року Ns Ю27Д00 "!еякi питання
участi в зовнiшньому незалежному оцiнюваннi та вступних iспитах осiб, якi
мають певнi захворювання таlабо патологiчнi стани, iнвалiднiстъ",
зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 27 грудня 20lб року за Jt
|7a7l29837, що завiрений пiдписом секретаря регламентноi KoMicii при
регiоналъному центрi оцiнюваннrl якостi освiти i печаткою регiона]Iьного
центру оцiнювання якостi освiти, та вiдповiдного витягу з протоколу засiдання
регламентноТ KoMiciT при регiона-чьному центрi оцiнювання якостi освiти).
TaKi особи можутъ брати участь у конкурсному вiдборi за резулътатами
вступних iспитiв 2019 року таlабо зовнiшнього незаJIежного оцiнювання2017,
2018 poKiB (у будъ-яких комбiнацiях за ix вибором). Якшо TaKi особи допущенi
до конкурсного вiдбору на основну конкурсну пропозицiю, то вони беруть
участь у конкурсному вiдборi в межах квоти-1 на мiсця державного або
регiоналъного замовлення.
5. Вступнi випробування можуть проходити у формi вступних iспитiв
(замiсть зовнiшнього незалежного оцiнювання на ocHoBi повноТ загальноI
середньоТ освiти i якщо не склад€L.lи зовнiшнс незаJIежне оцiнювання з
вiдповiдних предметiв у 2019 роцi) та, в разi отримання кiлькостi балiв за
кожний з них не менше 100 до участi в конкурсному вiдборi допускаються:
особи. якi в 2019 рочi не брали участь в основнiй тадодатковiй сесiях
зовнiшнъого незалежного оцiнювання
певного(их) навчального(их)
предмета(iв) через наявнiстъ захворювання або патологiчного стану,
зазначеного в Перелiку захворювань та патологiчних cTaHiB, що можуть бути
перешкодою для проходження зовнiшнього незаJIежного оцiнювання,
затвердженому наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украiни вiд 29 серпня 20l
року Jф 10271900,
зареестрованому в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 27 грулня 20Iб року за }ф
17а7П98З7 (за умови подання до приймальноi KoMiciT Училища одЕого з
документiв, зазначених у пiдпунктi 1 пункту 2 наказу lV{iHicTepcTBa освiти i
науки УкраiЪи, VIiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiд 29 серпня 2016
року ЛЪ 1a27l9a0 "fiеякi питання ylacTi в зовнiшнъому незаJIежному
оцiнюваннi та всryпних iспитах осiб, якi мають певнi захворювання та/або
патологiчнi стани9 iнва"чiднiсть", зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ
Украiни 27 грудня 2016 року заJ& 17071298З7, або копii такого документа).
TaKi особи можуть брати участь у конкурсному вiдборi за результатами
вступних iспитiв з певного навчального предмета, з якого не брали участь в
основнiЙ та додатковiЙ сесiях зовнiшнього незаJIежного оцiнювання 2019
року, таlабо зовнiшнього незапежного оцiнювання 2017 - 20119 poKiB (у буд"яких комбiнацiях за Тх вибором). Якщо TaKi особи допущенi до конкурсного
вiдбору на основну конкурсну пропозичiю, то вони беруть r{асть у
конкурсному вiдборi в межах квоти-l на мiсця державного або регiонаJIъного
замовлення.
6. Вступнi випробування можуть проходити у формi вступних iспитiв
(замiсть зовнiшнього незалежного оцiнювання на ocHoBi повноТ загалъноТ
середнъоТ освiти) до закладiв освiти у cTpyкTypi уповноважених виlцих

з

б
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М

560 (зокрема, ycix
закладiв вищоi освiти
сферi управлiння МОН, iv{ОЗ, Мiнкультури,
територiТ ЗапорiзькоТ, МиколаТвськоТ, Одеськоi та
розташованих
Херсонсъкоi областей), та, в разi отримання кiлькостi балiв за кожний з них не
менше встановленого закладом вищоТ освiти мiнiмального рiвня до участi в
конкурсному вiдборi допчскаються :
особи, якi проживають на тимчасово окупованiй територii (якi не
заре€строванi як внутрiшньо перемiшенi особи) або переселилися з неТ пiсля
01 сiчня 2а1,9 року.
TaKi особи мож).тъ брати участъ у конr..)iрсЕому вiдборi за резулътатами

навчапьних закладiв, визначених вiдповiдно до наказу

на

у

вступних iслитiв (з урахуванням особливостей проходження державноТ
гriдсумковоi атестацii в ocBiTHix центрах "KpttM-YKpaiHa" або без такого
врахування для осiб, якi отримали документ про повну загаJIьну середню

ocBiTy) таlабо зовнiшнього незалежного оцiнювання (у будь-яких комбiнацiях
за ik вибором). Якrцо громадяни УкраТни з числа таких осiб допущенi до
конкурсного вiдбору на основну конкурсну пропозицiю, то вони беруть участь
у конкурсному вiдборi в межах квоти-2 на мiсця державного або регiонального
замовлення.
7. Вступнi випробування можуть проходити у формi вступних iспитiв
(замiсть зовнiшнього нез€lJIежного оцiнювання) до закладiв освiти на територii
ЛуганськоТ i ЩонецькоТ областей та закJIадiв освiти у cTpyкrypi перемiщених
закладiв виlцоi освiти, визначених вiдгrовiдно до наказу JYч 697 та, в разi
отримання кiлькостi балiв за кожний з них не менше встановленого закладом
вищоТ освiти мiнiмального рiвня до участi
конкурсному вiдборi
допускаютъся:
громадяни УкраТни, мiсцем проживання яких е територiя операцii
об'еднаних сил (на перiод iT проведення), територiя населених пунктiв на лiнii
зiткнення або якi переселилися з неТ пiсля 01 сiчня 2019 року.
TaKi особи можуть брати участь у конкурсному вiдборi за результатами
вступних iспитiв та/аба зовнiшнъого незапежного оцiнювання (у будь-яких
Комбiнаliiях за iх вибором).
8. Вступнi випробування можуть проходити у формi вступних iспитiв
(замiсть зовнiшнъого незапежного оцiнювання на ocHoBi повноi загалъноТ
середньоi освiти i якtцо не складапи зовнiшнс незапежне оцiнювання з
вiдповiдних предметiв), в разi отримання кiлькостi балiв за кожний з них не
менше 100 до участi в конкурсному вiдборi допускаютъся:
особи, звiльненi з вiйськовоТ службп (у тому числi демобiлiзованi з 01
грудня 2018 року включно;
громадяни Украiни, якi в piK встугry здобуrrи повЕу загапъЕу середню
ocBiTy за кордоном.
Особи цих категорiй можутъ брати у{асть у конкурсному вiдборi за
резулътатами вступних iспитiв або зовнiшнього незалежного оцiнювання
(результати вступних iспитiв зараховуютъся з предметiв,, з яких вступник не
складав зовнiшне незаJIежне оцiнювання). Особи, зазначенi в абзацi третьому

в

цього пункту, мOжуть брати }п{асть

у

конкурсному вiдборi

Еа

мiсця
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в разi встулу тiлъки

державного або регiона,тъного замовлення лише

резулътатами зовнirшньо г0 незалежного оцiнювання

за

"

Х. Рейтинговi списки вступцикiв та рекомендацiТ до зарахування
1. Рейтинговий список вступникiв форму€ться

за категорiями в такiй

послiдовностi:
вступники, якi мають право на зарахування за квотами;
вступники, якi мають право на зарахування на загальних умовах.
2. У межах на зарахування зазначених в пунктi 1 цъого роздiлу категорiй
рейтинговий список вступникiв впорядковуеться:
за конкурсним балом вiд бiльшого до меншого;
Якrцо встановленi в другому-- абзацi цього гtункту додатковi правила не
дозволяють визначити послiдовнiстъ вступникiв у рейтинговому сгlиску, то
приймалъна комiсiя р(валю€ вiдповiдне рiшення самостiйно на пiдставi
аналiзу поданих вступниками документiв, та вноситъ його до СдиноТ бази.
3, У рейтинговоN,{у списку зазначаються:
прiзвище, iм'я та по батьковi вступЕика;
конкурсний ба.ч вступника;
ознака пiдстав для зарахування за результатами творчого конкурсу,
квоти-1 або квоти-2;
ocBiTHbo- ква,rriф iкацiйний piBeHb ;
спецiальнiстъ;
назва конкурсноi пропозицii;
форпrа здобуття освiти ;
середнiй бал додатка до атестату про повну загальну середню ocBiTy.
4. Рейтинговi списки формуються приймалъною комiсiею з Сдиноi бтзи
та оприлюднюютьея у повному обсязi на офiцiйному веб-сайтi (веб-сторiнцi)
училища.
5. Списки вступникiв, рекомендованих до зарахування за державним або
регiональним замовленняN{ за конкурсною пропозицiею, формуються
шриЙмальною комiсiсю за даними €диноТ бази та затверджуються рiшенням
приЙмальноi KoMiciT, оприлюднюються шляхом розмiщення на iнформацiйних
стендах приймальних комiсiй та офiчiйному веб-сайтi (веб-сторiнчi) училиlца
вiдповiдно до cTpoKiB, визначених у роздiлi 5 цих Правил.
У списку вступникiв, рекомендованих до зарахування, зазначаються TaKi
caMi данi, що i в рейтинговому списку вступникiв вiдповiдно до пункту З цього
роздiлу.
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б. Офiцiйним повiдомленЕrlм Еро надання рекомендацiй до зарахуваннrI
вважастъся оприлюднення вiдповiдного рiшення на стендi приймалъноТ KoMicii
училища
Рiшення приймалъноТ KoMiciT про рекомендуваннr{ до зарахування також
розмiщусться на офiцiйному веб-сайтi (веб-сторiнцi) училища, а також
вiдображаетъся у кабiнетi вступника в Сдинiй базi.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатисъ
повiдомлення засобамлr електронного та мобiльного зв'язку.

XI. Реалiзацiя права всryпникiв на обрання мiсця навчання
1. Особи, якi подали заlIви в паперовiй або в електроннiй формi та беруть

участь у конкурсному вiдборi на мiсця державного та регiонального
замовлення, пiсля прийняття приймальною комiсiсю рiшення про

рекомендування до зарахування вiдповiдно до строку, визначеного в роздiлi
VI цих Умов, зобов'язанi виконати вимоги для зарахування на мiсця
державного та регiонального замовлення: подати особисто оригiнали
документа гIро освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) piBeHb та додатка до нъого,
сертифiкатiв зовнiшнього незалежного оцiнювання та/або iнших документiв,
передбачених
цими Правилами гrрийому, до приймальноТ KoMicii
Херсошського вишого училиша фiзичноТ культури. Поданi оригiнали
Документiв зберiгаються в Училиrцi протягом усього перiоду навчання. Особи,
якi подали заяви в електроннiй формi, KpiM того, зобов'язанi пiдписати власну
заяву, роздруковану приймальною комiсiею.
2. Особи, якi були рекомендованi до зарахування на мiсця державного
або регiонального заIч{овлення i не виконали вимог до зарахування у строки,
визначенi в розлi.цi VI чих Правил, втрачають право в поточному роцi на
Зарахування на навчанIuI за державIlим або регiон€tJIьним замовленням за цiсю
конкурсною пропозицiсю, KpiM випадкiв, визначених у роздiлi XIII цих
Правил.
Особи, якi отримали рекомендацiю до зарахування на мiсця державного
або регiонального замовлення i в установленi строки, визначенi у роздiлi VI
Цих Умов або вiдповiдно до нього, виконаJlи вимоги для зарахування на
бюджетнi мiсця, пiдлягають зарахуванню.

ХII. Кориryвання списку рекомецдованих до зарахування
1. Приймалъна комiсiя анулюе ранiше наданi рекомендацii вступникам,
якi не виконали вимог для зарахування на мiсця державного фегiонального)

замовJIення, передбачених в пунктi 1 роздiлу Х цих Правил
рекомендацii всryгrникам, наступним в рейтинговому списку.

i

надае
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2. При

одночасному навчаннi за кiлькома спецiальностями
(спецiа_гliзацiями, освiтнiми програмами) та формами здобуття освiти,

оригiнали док}мента про освiтнiй (освiтньо-квалiфiкацiйний) рiвенъ, додатка
до нього державного зразка, а також оригiнали сертифiкатiв зовнiшнього
незапежного оцiнювання зберiгаються у Училищi за мiсцем навчання за
державним замовленням протягом усъого строку навчання.

ХПI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
Наказ rтро зарахування на навчання видаетъся директором училища на
пiДставi рiшення приймальноi KoMicii. Накази про зарахування на навчання з
1.

додатками до них формутоться в единiй базi та оприлюднюються на
iнформачiйному стендi приймальноi KoMicii та офiцiйному веб-сайтi (вебсторiнцi) у{илища у виглядi списк1, зарахованих у строки, встановленi в цих
Правилах або вiдповiдно до них,
2. Рiшення приймалъноi KoMicii про зарахування вступника може бути
скасоване приймаIIьною комiсiею у разi виявлення порушень з боку

вступника.
З.Зарахованi особи можуть бути вилученi з наказу про зарахування до
Училища за власним бажанням, вiдрахованi з училища за власним бажанням.
Таким особам повертаються документи, поданi ними, не пiзнiше наступного
дня пiсля подання заяви про вiдрахування.
4. ОСОби, якi без поважних причин не гIриступили до занять протягом 10

днiв вiд дня

ix

початку, вiдраховуються

з

училища, про що видаеться

вiдповiдний наказ.
5. На звiльнене(i) в порядку, передбаченому в пунктахЗ,4 цього роздiлу,
мiСЦе (мiсuя) може проводитисъ додатковий конкурсний вiдбiр з числа осiб,
якi брали участь у KoнKypci на цю конкурсну пропозицiю.
Щодатковий конкурсний вiдбiр проводиться до 15 вересня. При цьому
накаЗи Про зарахуваннrI таких осiб формуються i подаютъся до Сдиноi бази до
18.00 години 19 вересня.

XIV. Особливостi прийому на навчанця iноземцiв та осiб

без

громадянства до Херсонського вищого училища фiзичноi культури

i. Пiдготовка iноземцiв та осiб

без громадянства здiйснюсться згiдно 1з
Законами УкраiЪи "Про ocBiTy", "Про виIцу ocBiTy", "Про правовий статус
iноземцiв та осiб без |ромадянства", "Про закордонних украТнцiв", "Про
бiЖенцiв та осiб, якi потребlтоть додаткового або тимчасового захисту",
Указом Президента УкраТни вiд 0З червня \994 року JYs 271 "Про заходи щодо
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розвитку еконоN,Iiчного спiвробiтництва областей УкраТни

областями Республiки Бiлорусь

i

з

сумiжними

адмiнiстративно-територiалъними
одиницями Республiки Молдова", гIостановою Кабiнету I\{iHicTpiB УкраТни вiд
11 вересня 201З polry J\b 684 ".Щеякi fIитання набору для навчання iноземцiв та
осiб без громадянства", наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 01
листопада 2013 року М 1541 "{еякi питання органiзацii набору та навчання

(стажування) iноземцiв ,га осiб без громадянства", заресстрованим у
MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 25 листопада 20|З року за JФ 2004124536 (у
редакuiТ наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 11 серпня 2al7 року
Jrгч t

1б7).

2, Прийом

закордонних украТнцiв, статус

яких

засвiдчений
посвiдченням закOрдOнного украiнця, iноземцiв та осiб без громадянства, якi
постiйно проживають в YKpaTHi, осiб, яким надано статус бiженця в YKpaTHi,
та осiб, якi потребуютъ додаткового або тимчасового захисту до закладiв
освiти на навчання за рахунок коштiв державного бюджету здiйснюеться в
межах квот для iноземцiв.
3. Iноземцi, якi прибувають в Украiну з метою навчання) вступають до
закладiв освiти за акредитованими освiтнiми гlрограмами (спецiалъностями).
Заклад освiти обчислюс балиlоцiнки вступника на ocHoBi документа про
попереднiй злобутий рiвенъ освiти та встановлюс мiнiмалъно необхiдне для
встугIу значення кiлькостi балiвlоцiнок iз загалъноосвiтнiх предметiв, з яких
проводитъся вступне вигIробування.

Зарахування iноземцiв на навчання здiйснюсться за резулътатами
вступних випробувань з визначених предметiв i мови навчання, на пiдставi
академiчних прав на продовженIuI навчання, що надаються документом про
здобутий piBeHb освiти в KpaTHi його походження, та з урахуванням балiв
успiшностi та рiвня спортивноТ пiдготовки, tцо дають право на продовження
навчання вiдповiдно до законодавства краТни, заклад освiти якоi видав
документ про здобутий piBeHb освiти.
4. Yci категорiТ iноземцiв, якi всryпаютъ на навчання, зараховуються до
закладiв освiти Украiни на пiдставi наказiв про зарахування, що формfються
в Сдинiй базi.
5. Закорлоннi украiнцi, якi на законних пiдставах перебуваютъ в
YKpaTHi i статус яких засвiдчений посвiдченням закордонного украТнuя, при
встугri до Училища користуються такими самими rrравами на здобуття освiти,
що й громадяни УкраiЪи, за виIu{тками, встановленими Конституцiсю
Украiни, законами УкраТни чи мiжнародними договорами, згода на
обов'язковiсть яких надана Верховною Радою УкраТни.
Закордоннi украТнцi, статус яких засвiдчений посвiдченням закордонного
украiнця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у
межах установлених квот для iноземцiв за результатами творчого конкурсу з
СФП та ЗФП.
6. Iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають в
YKpaiHi, особи, яким надано статус бiженця в YKpaTHi, та особи, якi
потребують додаткового або тимчасового захист)i9 i вступають до закладiв
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вищоi освiти за правилами, передбаченими цими Умовами для |рOмадян
УкраТни, можуть брати у{астъ у конкурснOму вiдборi на мiсця державного
замовлеIlнlI в межах встаЕовлеЕих Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни квот.

ХV. ЗабезпечеЕня вiдкритостi та прозоростi при проведенrri
прийому до навчальших закладiв

1. На засiданнi приймальноТ KoMiciT мають право бути присутнiми
представники засобiв масовоi iнформацii (не бiльше двох осiб вiд одного
засобу масовоТ iнформачii). Правилами прийомч визначасться порядок
акредитацiТ журналiстiв у при йп,rальн i iл KoMicii.
2. Громадськi органiзашii моiкутъ звернутися до MiHicTepcTBa освiти i
науки УкраТни iз заявою про надання Тм права вести спостереження за роботою
приймалъних комiсiй. Громалсък1 органiзачii, яким таке право надано
MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни, можуть направляти Еа засiдання
приймальних комiсiй cBoik спостерiгачiв. Приймапьнi KoMiciT зобов'язанi
створити належнi умOви для присутностi громадсъких спостерiгачiв на cBoix
засiданняN:, а також надати iM можливiсть ознайомлення з док}ментами, що
надаються членам KoMicii, до засiдання.
З. Навчалъний заклад зобов'язаний створити умови для ознайомленrrя
вступникiв з лiцензiсю на здiйснення ocBiTHboi дiяльностi, сертифiкатами про

акредитацiю вiдповiдноТ спецiальностi (напряму пiдготовки, ocBiTHboT
програми). Правила прийому, вiдомостi про лiцензований обсяг та обсяг

прийому за державним (регiональним) замовленням за кожною конкурсною
пропозицiею (спецiальнiстю, освiтньою програмою),
тому числi про
кiлькiстъ мiсць. шо видiленi для вступу за квотами, оприлюднюються на
офiчiйному веб-сайтi (веб-сторiнцi) навчапьного закладу не пiзнiше робочого
дня, наст)iпного лiсля затвердження/погодження чи отримання вiдповiдних
вiдомостей.
4. Голова при-има;lьноТ KoMiciT оголошус про засiдання KoMicii, як правило,
не пiзнiше дня, що передус дню засiдання, в особливих випадках - не пiзнiше
нiж за три години до початку засiдання. Оголошення разом iз проектом
порядку денного засiдання оприлюднюеться на офiцiйному веб-сайтi (вебсторiнцi) навчltпъного закладу.
5. Подання вст)дIником недостовiрних персOнutльних данIм, про здобуту
ранiше ocBiTy, недостовiрних вiдомостей про наявнiсть права Еа зарахуваннrI
за квотами, права на зарахування за спiвбесiдою, гrро проходження
зовнiшнього незалежного оцiнювання с пiдставою для скасування наказу про
зарахування в частинi, що стосуетъся цього вступника,

у
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