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I. Загальні положення 

1. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного університету» (далі - 

Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України 27 квітня 2022 року № 392 та зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823. 

2. Підставою для оголошення прийому на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра є ліцензія на провадження освітньої діяльності Міністерства освіти 

і науки України та затверджені Педагогічною радою Відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного університету» (далі - Коледж) 

та Вченою радою Національного авіаційного університету Правила прийому 

на навчання для здобуття ступеня бакалавра до Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного університету» (далі - Правила 

прийому). 

3. Прийом до Коледжу  здійснюється на конкурсній основі за кошти 

фізичних і юридичних осіб. 

4. Організацію прийому вступників до Коледжу здійснює приймальна 

комісія, склад якої затверджується наказом директора Коледжу, який є її 

головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну 

комісію Коледжу, затвердженим Вченою радою Національного авіаційного 

університету відповідно до Положення про приймальну комісію вищого 

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 коледжу оприлюднюється на офіційному вебсайті 

Коледжу. 

Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому 

числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи 

приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу директора коледжу та/або 

виконання процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов'язані з прийомом до Коледжу, вирішує приймальна 

комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на 

офіційному вебсайті Коледжу не пізніше наступного дня після прийняття 

відповідного рішення. 

5. У цих Правилах прийому терміни вжито в таких значеннях: 

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття вищої освіти, що проводиться у формі вступного іспиту для 

іноземців, індивідуальної усної співбесіди, магістерського комплексного 
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тесту, магістерського тесту навчальної компетентності, національного 

мультипредметного тесту, творчого конкурсу, презентації дослідницьких 

пропозицій чи досягнень, фахового іспиту; 

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 

відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

індивідуальна усна співбесіда - форма вступного випробування, яка 

передбачає очне оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та 

навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за 

результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за 

шкалою 100 - 200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про 

негативну оцінку вступника ("незадовільно"); 

конкурсна пропозиція - пропозиція закладу вищої освіти (відокремленого 

структурного підрозділу закладу вищої освіти, структурного підрозділу 

закладу вищої освіти, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж 

місцезнаходження закладу вищої освіти) щодо кількості місць для прийому 

вступників на певний рівень вищої освіти, освітню програму (освітні 

програми), форму здобуття освіти, курс, переліку конкурсних предметів та 

творчих конкурсів, строку навчання на основі здобутого освітнього рівня або 

ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, фіксовані та 

небюджетні конкурсні пропозиції. Відкриті конкурсні пропозиції входять в 

широку конкурсну пропозицію; 

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка 

розраховується за результатами вступних випробувань та іншими 

конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до Правил прийому; 

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні 

пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) 

пріоритетностей заяв вступників та/або розгляду мотиваційних листів у 

встановлених цими Правилами прийому випадках для здобуття вищої освіти 

(на конкурсній основі); 

конкурсний предмет - навчальний предмет (дисципліна), рівень 

навчальних досягнень з якого (якої) враховується під час проведення 

конкурсного відбору на навчання до закладу вищої освіти; 

мотиваційний лист - викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню 

програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення 

у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого 

у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній 

формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію; 

національний мультипредметний тест - форма вступного випробування, 

яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, 

математики та історії України, яке здійснюється Українським центром 

оцінювання якості освіти відповідно до законодавства; 

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету 

(за державним або регіональним замовленням); 
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рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю 

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно 

до цих Правил прийому; 

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою 

приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення 

відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти (далі - ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку; 

фаховий іспит - форма вступного випробування для вступу на основі 

здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-

кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за 

рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої 

програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей. 

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу 

освіту». 

6. Для іногородніх вступників та студентів, які потребують поселення в 

гуртожиток надання місць в гуртожитку гарантовано. 

Умови та гарантії поселення студентів у гуртожиток визначено в 

Положенні про користування гуртожитком Коледжу. 

 

II. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

1. Для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи, які здобули 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. 

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс (із скороченим 

строком навчання). Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста Коледж може перезарахувати кредити ЄКТС, 

максимальний обсяг яких визначено стандартом вищої освіти бакалавра (за 

відсутності стандарту – не більше 120 кредитів ЄКТС). 

3. Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за 

спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) відповідно 

до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266 та на міждисциплінарні освітні 

(освітньо-наукові) програми, які відповідають Вимогам до 

міждисциплінарних освітніх (наукових) програм, затверджених наказом 

Міністерства освіти у науки України від 01 лютого 2021 року № 128 "Про 

затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм", 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2021 р. за № 

454/36076. 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які 

самостійно формує Коледж та вносить до ЄДЕБО у визначені цими Правилами 

прийму строки. 

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень 

державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP150266.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP150266.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36076.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36076.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE36076.html


5 

 

III. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у Коледжі 

здійснюється за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

IV. Обсяги прийому 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 

певного рівня вищої освіти  або для певної освітньої програми (Додаток 1). 

2. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає 

Коледж у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти  або для 

певної освітньої програми. 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

Порядок роботи приймальної комісії 

Понеділок – п’ятниця з 09:00 год. до 17:00 год. 

Субота – з 09:00 год. до 15:00 год. (за окремим графіком) 

Неділя – вихідний. 

 

14 вересня 2022 року – з 9.00 год. до 18.00 год. 

 

1.  Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб реєстрація електронних 

кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 

липня, прийом заяв та документів розпочинається 29 липня і закінчується о 

18:00 23 серпня. 

2. Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здійснюються не 

пізніше 02 вересня. 

3. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до 

зарахування до 18:00 14 вересня. 

4. Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб - не 

пізніше ніж 30 вересня. 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному 

відборі для здобуття вищої освіти 

1. Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви: 

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, 

по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37824.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37824.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37824.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37824.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37824.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37824.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37824.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE37824.html
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відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників 

національного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних 

учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання;  

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву 

в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу вищої освіти. 

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається Приймальною комісією 

Коледжу у порядку, визначеному законодавством. 

Коледж створює консультаційний центр при Приймальній комісії для 

надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого 

закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв 

в електронній формі. 

3. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії Коледжу. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє 

уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та 

форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб і попереджаються про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах 

зазначають: 

"Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення". 

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто 

пред'являє оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військового 

квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - посвідчення про 

приписку до призовних дільниць); 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України 

або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які 
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проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

особливостей, передбачених наказом № 271. 

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про 

освіту ЄДЕБО про його здобуття, у тому числі без подання додатка до 

документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

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

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус»; 

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – 

військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників - 

посвідчення про приписку до призовних дільниць); 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію 

додатка до нього; 

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

копію картки платника податків; 

два конверти з марками по Україні. 

6. Копії документів, окрім  документа, що посвідчує особу, військового 

квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами приймальна 

(відбіркова) комісія Коледжу. Копії документів без пред'явлення оригіналів не 

приймаються. 

7. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до Коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в 

ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів, 

у випадку складання вступних випробувань — не пізніше наступного дня після 

завершення вступних випробувань.  

8. 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 фіксуються в заяві вступника та 

підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв 

скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, 

зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права 

подання нової заяви з такою ж пріоритетністю. 

Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Коледжем 

на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому 

документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення 
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технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що 

підтверджується актом про допущену технічну помилку, який сформовано і 

роздруковано з ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого 

подання анулюється в ЄДЕБО. 

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 

Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі офіційного рішення 

Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних 

заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних 

даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого 

подання анулюється в ЄДЕБО. 

Технічний адміністратор засобами мобільного або електронного зв'язку 

повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого 

вступник може подати нову заяву. 

9. Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть 

прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 09 вересня 2020 року № 811 «Про документи про вищу освіту 

(наукові ступені)», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2015року № 645 «Про документи про 

професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них». 

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань: 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - у формі 

національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного 

оцінювання та розгляду мотиваційних листів залежно від спеціальності. 

У разі подання документів на участь у конкурсному відборі особами з 

особливими освітніми потребами заклад вищої освіти має забезпечити 

відповідні умови для проходження ними вступних іспитів. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до Правил прийому. 

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

рівня молодшого спеціаліста вступають на перший курс з скороченим строком 

навчання для здобуття ступеня бакалавра за кошти фізичних або юридичних 

осіб зараховуються бали визначеного Правилами прийому одного предмету 

національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019 - 2021 років (перший предмет) та одного предмету 

національного мультипредметного тесту або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019 - 2021 років на вибір вступника (другий предмет) (Додаток 

2). 
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4. Мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі становить 100 балів. 

5. Конкурсний бал розраховується за такою формулою: 

Конкурсний бал (КБ) = 0,5 × П1 + 0,5 × П2 , 

де П1, П2 - оцінки з першого та другого предметів. 

7. Критерії оцінювання мотиваційних листів розробляються, 

затверджуються головою Приймальної комісії та оприлюднюються на 

вебсайті Коледжу не пізніше 01 червня. 

8. Апеляції розглядає апеляційна комісія Коледжу, склад якої 

затверджується наказом директора коледжу. 

Порядок роботи апеляційної комісії визначається Положенням про 

апеляційну комісію та порядок подання і розгляд апеляцій вступників до 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету». 

9. Офіційне оголошення результатів, здійснюється шляхом розміщення 

відповідних відомостей на інформаційному стенді приймальної комісії та на 

офіційному вебсайті Коледжу. 

 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття 

вищої освіти 

1. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття ступеня 

бакалавра передбачені розділом VІІІ Порядку прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у 2022 році на вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Коледжу не 

розповсюджуються. 

 

IX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

1. Рейтинговий список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом - від більшого до меншого. 

Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без 

присвоєння їм конкурсних балів відповідно до Вимог до мотиваційних листів 

вступників до Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного 

університету». 

2. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма 

здобуття освіти, джерела фінансування, освітній рівень (ступінь) на основі 

якого може здійснюватися прийом на відповідну конкурсну пропозицію; 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника; 

конкурсний бал вступника. 

3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на вебсайті Коледжу. Коледж замість 

оприлюднення на офіційному вебсайті поточних рейтингових списків 

вступників може надавати посилання на своєму офіційному вебсайті на 
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відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює 

інформування громадськості на підставі даних ЄДЕБО. 

4. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

розміщується на вебсайті закладу вищої освіти, а також відображається у 

кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності). 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до 

Правил прийому. 

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією 

рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, 

визначеного в розділі V цих Правил зобов’язані виконати вимоги для 

зарахування: подати особисто документи, передбачені розділом VI цих 

Правил прийому, а також укласти договір про навчання між Коледжем та 

вступником. 

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може 

здійснюватися крім особистого подання шляхом: 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу 

Приймальної комісії Коледжу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил. Якщо 

впродовж двадцяти календарних днів після початку навчання від вступника не 

будуть отримані оригінали документів (особисто або поштовим 

відправленням), то наказ про зарахування скасовується в частині зарахування 

такої особи. 

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між 

Коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників - для 

неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. 

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без 

укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж 

двадцяти календарних днів після початку навчання (підписаний особисто, або 

кваліфікованим електронним підписом), то цей наказ скасовується в частині 

зарахування такої особи. 

Подані оригінали документів зберігаються у Коледжі протягом усього 

періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, 

на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності), додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії 

закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного 

стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що 

посвідчує особу, відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали 

заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого електронного 
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підпису, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану 

приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та 

фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 

або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. 

2. Особи, які в установлені строки, не подали до приймальної комісії 

оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та 

додатка до нього, сертифікатів національного мультипредметного тесту або 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, втрачають право в 

поточному році на зарахування на навчання. 

3.Особи, які отримали рекомендацію і в установлені строки, визначені у 

розділі V цих Правил прийому, виконали вимоги для зарахування на навчання 

за кошти фізичних і юридичних осіб, підлягають зарахуванню. 

 

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до 

пункту 1 розділу X цих Правил прийому. 

2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб, передбачених у розділі X цих Правил прийому і надає 

рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком. 

Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вимог для 

зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням 

їх черговості в рейтинговому списку вступників. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб впродовж десяти календарних днів від дати початку 

навчання додатково укладається договір між закладом вищої освіти та 

фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 

або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. У 

разі відмови від укладання договору у встановлений у цьому абзаці термін, цей 

наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання 

здійснюється згідно з договором між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 

іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

 

XII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс 

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Коледжу 

на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання 

з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на 

інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті Коледжу у вигляді 

списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому. 
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2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку 

вступника, передбачених пунктом 5 розділу XV цих Правил прийому. 

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ 

про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до Коледжу 

за власним бажанням. Відрахованим із Коледжу за власним бажанням особам 

подані ними документи повертають не пізніше наступного дня після подання 

заяви про відрахування. 

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 

календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи. 

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, 

місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням з 

державним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю 

конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з 

конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну 

пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких 

претендентів на звільнені місця дозволено зараховувати осіб з конкурсних 

пропозицій Коледжу за умови збігу вступних випробувань шляхом 

перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 жовтня, при цьому 

накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 

18:00 19 жовтня. 

 

XIІІ. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти 

іноземців та осіб без громадянства 

 1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства у Коледжі не 

здійснюється. 

 

XІV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення 

прийому до закладів вищої освіти 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

освітній омбудсмен та/або працівник Служби освітнього омбудсмена, 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного 

засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок 

акредитації журналістів у приймальній комісії. (Додаток 3) 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою 

приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 

приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані 

створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 

засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з 

документами, що надаються членам приймальної комісії. 
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Додаток 1 

до Правил прийому до ВПС 

«Фахового коледжу інформаційних 

технологій та землевпорядкування 

Національного авіаційного 

університету» на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра у2022 

році 

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на 

навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

 

Галузь знань 
Спеціальність(напрям 

підготовки) 

Ліцензовані 

обсяги 

Нормативні 

терміни 

навчання 

(денна форма 

навчання) 

Ко

д 
Назва Код Назва 

Денна 

форма 

навчання 

на основі 

освітньо-

кваліфікаційно

го рівня 

молодшого 

спеціаліста 

19 Архітектура та 

будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 

25 2 р. 10 м. 

 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

25 1 р. 10 м. 
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Додаток 2 

до Правил прийому до ВСП «Фаховий 

коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного 

авіаційного університету» на 

навчання для здобуття ступеня 

бакалавра у2022 році 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти 

Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста 

Спеціальність 

(напрям підготовки) 
Перелік конкурсних 

предметів  

Мінімальна 

кількість балів  для 

допуску до участі в 

конкурсі  Код Назва 

193 
Геодезія та 

землеустрій 

Українська мова (сертифікат 

ЗНО або результати НМТ) 

100 

Математика 

або історія України 

або іноземна мова 

або біологія 

або географія 

або фізика 

або хімія (сертифікат ЗНО) 

АБО 

Математика або історія 

України (результати НМТ) 

072 Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Українська мова та література 

(сертифікат ЗНО) або 

українська мова (результати 

НМТ) 

100 

Математика 

або історія України 

або іноземна мова 

або біологія 

або географія 

або фізика 

або хімія (сертифікат ЗНО) 

АБО 

Математика або історія 

України (результати НМТ) 
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Додаток 3 

до Правил прийому до ВСП «Фаховий 

коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного 

авіаційного університету» на 

навчання для здобуття ступеня 

бакалавра у2022 році 

 

Порядок акредитації журналістів, представників засобів масової 

інформації у приймальній комісії Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного університету» 

 

1. Акредитація представників засобів масової інформації у 

приймальній комісії Коледжу здійснюється відповідно до Конституції 

України, законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 

«Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Статуту 

Національного авіаційного університету, Положення про Відокремлений 

структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного університету».  

2. До засідань приймальної комісії Відокремленого структурного 

підрозділу «Фаховий коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування Національного авіаційного університету» (далі – 

Коледж) допускаються акредитовані в установленому цим Порядком 

журналісти, представники ЗМІ з метою всебічного й об’єктивного, на основі 

достовірності, висвітлення діяльності приймальної комісії. 

3. Право на акредитацію мають представники засобів масової інформації 

України, незалежні журналісти, а також іноземні кореспонденти та 

представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані 

Міністерством іноземних справ України.  

4. Акредитація може бути постійною та тимчасовою. Постійна 

акредитації надається на період роботи приймальної комісії Коледжу строком 

з 01 липня до 30 серпня 2022 року. Тимчасова акредитація надається 

журналістам, представникам засобів масової інформації на підставі їх 

відповідної заявки із зазначенням строку акредитації.  

5. Заявка про акредитацію подається до Коледжу в строк до 06 червня 

2022 року у письмовому вигляді на офіційному бланку засобу масової 

інформації за підписом керівника засобу масової інформації та засвідчується 

печаткою засобу масової інформації.  

6. У заявці вказується:  
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- повна назва засобу масової інформації, тираж, періодичність, територія 

розповсюдження (мовлення), поштова та електронна адреса редакції, номер 

телефону та факсу редакції;  

- прізвище, ім’я, по-батькові головного редактора засобу масової 

інформації;  

- прізвище, ім’я, по-батькові представників засобу масової інформації, 

акредитація яких запитується, їх фах (журналіст, оператор, фотокореспондент 

тощо);  

- номери контактних телефонів, електронні адреси осіб, акредитація 

яких запитується;  

- вид запитуваної акредитації (постійна, тимчасова).  

7. До заявки додається:  

- фотокартка кожної особи, вказаної в заявці, в електронному вигляді;  

- копія документів, що посвідчують особу і засвідчують її професійну 

належність до відповідного ЗМІ (паспорт громадянина України або документ, 

що посвідчує особу іноземця чи особу без громадянства, редакційне 

посвідчення або прескарта або документ, виданий професійним об’єднанням 

журналістів).  

8. Заявки, що не відповідають умовам цього Порядку та/або не містять 

визначеної вище інформації, не розглядаються. Про що у дводенний строк з 

дати реєстрації заявки у письмовій або електронній формі відповідальні особи 

Коледжу, які забезпечують взаємодію з представниками ЗМІ, повідомляють 

заявників. 

Розгляд заявок для акредитації та отримання допуску до засідань 

приймальної комісії Коледжу поновлюється після надання заявок з 

дотриманням умов цього Порядку. 

9. Кожній акредитованій особі не пізніше, ніж за п’ять днів після 

подання документів для проходження акредитації, видається/надсилається 

посвідчення – акредитаційна картка, в якій вказується прізвище, ім’я, по-

батькові, назва засобу масової інформації, посада (журналіст, технічний 

представник ЗМІ (оператор), яка дійсна тільки при наявності документа, що 

засвідчує особу. Акредитаційна картка надає право перебування 

представників засобів масової інформації в місцях проведення засідань 

приймальної комісії Коледжу. Кількість представників ЗМІ – не більше двох 

представників від кожного акредитованого засобу масової інформації.  

10. Інформація про час та місце проведення засідань приймальної комісії 

може повідомлятися шляхом оприлюднення на офіційному сайті Коледжу або 

за запитом акредитованих журналістів, представників ЗМІ.  
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11. Акредитація скасовується (припиняється) у випадку: порушення 

законів України, умов і загального режиму роботи приймальної комісії; 

встановлення в судовому порядку фактів поширення недостовірної 

інформації, що завдала шкоду діловій репутації, честі і гідності фізичних і 

юридичних осіб, поширення інформації, що не відповідає дійсності; 

завершення строку тимчасової акредитації; порушення Статуту 

Національного авіаційного університету, Положення про Коледж, Правил 

внутрішнього розпорядку Коледжу, або інших порушень з боку акредитованих 

журналістів, представників ЗМІ, які своїми діями створюють загрозу 

нормальній роботі приймальної комісії Коледжу.  

12. Спори, які виникають у зв’язку з висвітленням роботи приймальної 

комісії Коледжу засобами масової інформації, вирішуються в порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

 


