ЗМ ІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
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На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня
2018 року № 409 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2018 року за
№ 601/32053, та на підставі рішення педагогічної ради Коледжу (протокол
№ 15 від 11 червня 2018 року) до «Правил прийому на навчання до
Вінницького обласного комунального гуманітарно-педагогічного коледжу
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018
році» затверджених рішенням педагогічної ради від 29 листопада 2017 року
(наказом № 296-К від 04 грудня 2017 року), (далі - Правил прийому) внесено
такі зміни:
1. До пункту 5 розділу І «Загальні положення» після слів «далі Умовами прийому» додати слова і цифри «Змінами до Умова прийому на
навчання

для

здобуття

освітньо-кваліфікаційного

рівня

молодшого

спеціаліста в 2018 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки
України від 23 квітня 2018 року № 409, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 17 травня 2018 року за № 601/32053.
2. Пункт 6 розділу IV викласти в такій редакції:
«Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається
за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків,
передбачених абзацом дев’ятим частини першої статті 4 Закону України
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«Про вищу освіту».
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за
двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за
кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених
статтею 62 Закону України «Про вищу освіту».».
3. У розділі VI:
1) в підпункті 3 пункту 1 слова «та оцінка рівня фізичної
підготовки» вилучити;
2) в підпункті 4 пункту 1 після слів «вступні іспити» додати слова
«творчі конкурси»;
3) у підпункті 1 пункту 2 слова «додатків до документів про повну
загальну середню освіту» замінити словами «необхідних документів»;
4) в абзаці 1 підпункту 2 пункту 2 слова «та оцінка рівня фізичної
підготовки» вилучити;
5) абзац 2 підпункту 2 пункту 2 вилучити;
6) після підпункту 5 пункту 2 додати новий пункт 6: творчі
конкурси проводяться з 28 липня по 07 серпня.
У зв’язку з цим підпункти 6-11 вважати підпунктами 7-12;
7) у підпункті 1 пункту 3 слова «додатків до документів про повну
загальну середню освіту» замінити словами «необхідних документів».
8) У розділі VII:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Вступники

для

здобуття

освітньо-кваліфікаційного

рівня

молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною
формою навчання подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки в паперовій формі:
для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних
іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1,
квотою-2, квотою для іноземців відповідно до цих Правил;
2
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для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за
бюджетні кошти відповідно до цих правил;
для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих
Правил;
за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище,
ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про
повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного
оцінювання;
у разі подання іноземного документа про повну загальну середню
освіту;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого
до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати
заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою
приймальної комісії Коледжу.»;
2) у пункті 14:
абзац перший викласти в такій редакції:
«Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Коледжем на
підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому
документів на навчання для паперових заяв та не пізніше як за день до
закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови
допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної
бази,

що

підтверджується

актом про допущену технічну помилку,

сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт
такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної
заяви Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день
його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.»;
абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;
3) В пункті 16 слова та цифри «до 06 вересня 2014 року» замінити
З
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словами та цифрами «до 01 вересня 2018 року».
9) У розділі VIII:
1) третє речення абзацу третього пункту 1 викласти в такій
редакції: «Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову,
вступник має право подавати оцінку із сертифікати 2018 року з однієї з
іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний
розсуд;»;
2) в абзаці 10 пункту 3 слова «біології (усно)» замінити словами
«творчого конкурсу».»;
3) в абзаці 13 пункту 3 слова «музичного мистецтва» замінити
словами «творчого конкурсу».»;
4) в абзаці 10 пункту 4 слова «біології або історії України, або
математики» замінити словами «творчого конкурсу»;
5) в абзаці 13 пункту 4 слова «математики або історії України»
замінити словами «творчого конкурсу»;
6) в абзаці 5 пункту 6 слова і цифри «014.11 «Середня освіта
(фізична культура)»» вилучити;
7) в абзаці 10 пункту 6 слова «музичного мистецтва (усно)»
замінити словами «творчого конкурсу»;
8) після абзацу 10 пункту 6 додати новий абзац 11 такого змісту:
«При вступі на спеціальність 014.11 «Середня освіта (фізична
культура)» зараховуються результати вступних іспитів з:
1) української мови (тести),
2) творчого конкурсу.»;
9) пункт 7, що починається словами «Для вступу на основі базової
загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою...»
вважати пунктом 8 у зв’язку з технічною помилкою. Пункти 8-20 вважати
відповідно 9-21.
10) в абзаці п’ятому пункту 9 цифри «10», «200» замінити
відповідно цифрами «50», «650»;
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11) в пункті 11 цифру «8» замінити цифрою «9»;
12) пункт 16 викласти в новій редакції:
«Конкурс творчих здібностей для вступників на спеціальність
014.13 «Середня освіта (музичне мистецтво)» проводиться в три сесії (три
дні).
Перша сесія передбачає перевірку вокальних здібностей вступника:
виявлення вокальних даних, діапазон, тембр, тип голосу, якість музичного
слуху, чистота інтонування; перевірку музичної пам’яті шляхом відтворення
голосом фрагментів мелодії, заданої екзаменатором; виразне виконання
вступником двох вокальних творів, один з яких а сареііа.
Друге завдання на меті виявляє у вступників знання основ музичної
грамоти (розташування нот на нотному стані, основний поділ тривалостей,
поняття про прості інтервали, лад, тональність, акорд, знаки алітерації тощо);
перевірку ритмічних слухових даних шляхом відтворення вступником
нескладних

ритмічних

малюнків,

заданих

екзаменатором,

методом

відстукування або відплескування. Окрім цього, вступники повинні вміти
відтворювати голосом звуки різної висоти, задані екзаменатором на
музичному інструменті, а також визначати кількість звуків (1-4 звуки), які
екзаменатор одночасно задає на музичному інструменті.
Третє завдання вимагає від вступника виконання твору на високому
художньому рівні двох різнохарактерних творів довільної форми (відповідно
до рівня музичної підготовки), розкривши при цьому їх характерні стильові
ознаки.
Для виконання творчого завдання вступникові надається одна спроба.
Повторне складання з метою підвищення оцінки не дозволяється.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне
отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох.
Вступники,

які

отримали

оцінку

нижче

мінімально

встановленого

приймальною комісією бала на одній із сесій, не допускаються до участі у
наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.
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Конкурс фізичних здібностей для вступників на спеціальність
014.11 «Середня освіта (фізична культура)» включає:
- здачу нормативів з гімнастики - підтягування на перекладині (для
юнаків) та згинання і розгинання рук в упорі лежачи (для дівчат);
- здачу нормативів з легкої атлетики: бігу на 1000 м, бігу на 100 м.
Нормативні
особливостей

та

вимоги

розробляються

Державних

тестів

і

з

урахуванням

нормативів

оцінки

вікових
фізичної

підготовленості населення України.
Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне
отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох.
Вступники,

які

отримали

оцінку

нижче

мінімально

встановленого

приймальною комісією бала на одній із сесій, не допускаються до участі у
наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.»;
13) в абзаці 3 пункту

17 слова «Програма рівня фізичної

підготовки» замінити словами «Програма конкурсу фізичних здібностей»;
14) в абзаці 4 пункту 17 слова «Програма оцінки рівня музичнотеоретичної підготовки» замінити словами «Програма конкурсу творчих
здібностей»;
15) в абзаці 5 пункту 17 слова «та програми оцінки рівня фізичних і
музично-теоретичних здібностей» замінити словами «програми творчих
конкурсів».
10)

У розділі IX:
1) в абзаці другому пункту 2 слова «особи, визнані інвалідами

війни» замінити словами «особи з інвалідністю внаслідок війни»;
2) у пункті 11:
в абзаці третьому слово «інваліди» замінити словами «особи з
інвалідністю»;
в абзаці п’ятому слово «інвалідами» замінити словами «особами з
інвалідністю».
11)

У пункті 3 розділу X:
6
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1) в абзаці четвертому слова «вступних іспитів», виключити;
2) доповнити новими абзацами такого змісту:
«освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, назва конкурсної
пропозиції, форма навчання;
середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень.».
12)

Пункт 2 розділу XI викласти в такій редакції:

«2. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного
або регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не
виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI цих Правил,
втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним
або регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім
випадків визначених у розділі XIII цих Правил.».
13)

У розділі XIV:
1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування
(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до
Коледжу за власним бажанням, відраховані із Коледжу, у зв’язку з чим таким
особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня
після подання заяви про відрахування.»;
2) пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять
протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування
скасовується в частині, що стосується цієї особи.»;
3) пункт 5 викласти в такій редакції:
«Додатковий конкурсний відбір на навчання для конкурсної пропозиції
за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих
обсягів надається за всіма заявами вступника. Вступники при зарахуванні на
навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку
прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах
7
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Коледжу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних
місць шляхом перенесення заяви).
Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому
накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази
до 18.00 години 19 вересня.».
14)

У розділі XVI:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Подання вступником недостовірних персональних даних,

недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на
зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в
учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України,
про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для
скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього
вступника.»;
2) у пункті 6 слова «, в тому числі системою «Конкурс», на
підставі даних Єдиної бази» замінити словами «на підставі даних Єдиної
бази (відповідно до укладених з власниками (розпорядниками) таких систем
договорів)».
15) Доповнити Правила новим додатком 5 «Перелік спеціальностей,
прийом

на

навчання

для

здобуття

освітньо-кваліфікаційного

рівня

молодшого спеціаліста за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих
та/або фізичних здібностей вступників».
У зв’язку з цим, додатки 5-8 вважати відповідно додатками 6-9. Ці
зміни врахувати у всьому тексті Правил.
16) У додатку 6 внести такі зміни до переліку конкурсних предметів:
1) для вступників на основі базової загальної середньої освіти:
спеціальність 014 «Середня освіта (фізична культура)» замість
слів «біологія (усно)» вжити слова «конкурс фізичних здібностей: етап 1: біг
100 м; етап 2: підтягування на перекладині (юн.)/згинання-розгинання рук в
упорі лежачи (дівч.); етап 3: біг 1000 м.»;
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спеціальність 014 «Середня освіта (музичне мистецтво)» замість
слів «музичне мистецтво (усно)» вжити слова «конкурс творчих здібностей:
етап 1: спів; етап 2: сольфеджіо; етап 3: гра на музичному інструменті»;
2) для вступників на основі повної загальної середньої освіти:
спеціальність 014 «Середня освіта (фізична культура)» замість
слів «біологія (усно)» вжити слова «конкурс фізичних здібностей: етап 1: біг
100 м; етап 2: підтягування на перекладині (юн.)/згинання-розгинання рук в
упорі лежачи (дівч.); етап 3: біг 1000 м.»;
спеціальність 014 «Середня освіта (музичне мистецтво)» замість
слів «музичне мистецтво (усно)» вжити слова «конкурс творчих здібностей:
етап 1: спів; етап 2: сольфеджіо; етап 3: гра на музичному інструменті»;
3) для вступників на основі освітнього ступеня (освітньокваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю:
спеціальність 014 «Середня освіта (фізична культура)» замість
слів «біологія (тести)» вжити слова «конкурс фізичних здібностей: етап 1: біг
100 м; етап 2: підтягування на перекладині (юн.)/згинання-розгинання рук в
упорі лежачи (дівч.); етап 3: біг 1000 м.»;
спеціальність 014 «Середня освіта (музичне мистецтво)» замість
слів «музичне мистецтво (тести)» вжити слова «конкурс творчих здібностей:
етап 1: спів; етап 2: сольфеджіо; етап 3: гра на музичному інструменті»;
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Додаток 5
до Правил прийому на навчання до
Вінницького обласного комунального
гуманітарно-педагогічного
коледжу
для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня
молодшого
спеціаліста
у
2018 році (розділ II)
ПЕРЕЛІК
спеціальностей, прийом на навчання для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за якими здійснюється з
урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників
Ш иф р

Г ал узь зн ан ь

К од сп ец іал ь н ості

01

Освіта/Педагогіка

014.11

01

Освіта/Педагогіка

014.13

галузі

Н ай м ен уван н я
сп ец іал ь н ості

Середня освіта (фізична
культура)
Середня освіта (музичне
мистецтво)

Затверджено на засіданні педагогічної ради Вінницького обласного
комунального гуманітарно-педагогічного коледжу від 11 червня 2018 року
(протокол № 15).

Відповідальний секретар
Приймальної комісії

С. В. Турлюк

