
                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ:  

                                                                   Голова приймальної комісії                     

                                                                   Директор _______________  Квак О.В. 

                                                                                                               21.05.2018 р. 

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ 

ДО КЗ ЛОР ”БРОДІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 ІМЕНІ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА” В 2018 РОЦІ 
 

1. КЗ ЛОР ”Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича” 

оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-

кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання 

відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. 
Галузі знань Спеціальності Додаткові кваліфікації 

 

Ліценз. 

обсяг 

Державне 

замовлен-

ня 

Нормативні 

терміни 

навчання 

шифр назва код назва назва денна 

форма 

навчання 

денна 

форма 

навчання  

денна форма 

навчання 

01 Освіта 012 Дошкільна 

освіта 

- вчитель англійської 

мови в початковій школі 

- вихователь 

логопедичних груп 

30 25 3  роки 10 

місяців 

01 Освіта 013 Початкова 

освіта 

- вчитель англійської або 

німецької мови; 

- керівник 

хореографічного або 

хорового колективу. 

100 80 3  роки 10 

місяців 

01 Освіта 014 Середня освіта 

(Трудове 

навчання) 

 

- вчитель інформатики в 

початкових класах 

50 50 3  роки 10 

місяців 

01 Освіта 014 Середня освіта 

(Фізичне 

виховання) 

- оператор ПЕОМ 30 25 3  роки 10 

місяців 

2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої освіти 

проводиться в такі строки: 

- порядок роботи приймальної комісії: з 9.00 до 18.00, без вихідних. 

- початок прийому заяв та документів – 02 липня 2018 року; 

- закінчення прийому заяв та документів – 14 липня 2018 року; 

- строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань – з        

15 липня по 22 липня 2018 року; 

- термін оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 12.00 години 

24 липня;  

- вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування 

на місця державного замовлення до 12.00 години 28 липня; 

- терміни зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 18.00 

години 30 липня; за кошти фізичних осіб (за умови виконання державного замовлення 

відповідного напряму (спеціальності)) не пізніше 02 серпня. 

До заяви в паперовій формі на ім’я директора, яка обробляється відповідно 

до вимог Закону України ”Про захист персональних даних” вступники додають: 



 

 

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього, за особистим вибором оригінали або копії;  

- копію документа, що посвідчує особу; 

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал) з додатком про профілактичні 

щеплення в повному обсязі;  

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4см; 

- копію ідентифікаційного коду. 

При відсутності перерахованих документів вступник до випробувань не 

допускається. 

Усі  копії  документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією 

педколеджу або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії 

документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

Вступники мають право представляти й інші документи, які гарантують їм пільги 

при зарахуванні.  

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-

інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних 

іспитів у КЗ ЛОР ”Бродівський педколедж ім. М. Шашкевича”. 

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником 

для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. 

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або 

директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність 

інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для 

відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання 

наказу про зарахування). 

3. Вступні випробування та конкурсний відбір проводяться в обсязі 

шкільних програм з таких предметів: 
 

 

Назва 

 

 

Код 

 

 

Перелік вступних екзаменів 

(творчих конкурсів) 

 

 

Статус  

предмету 

Мінімальна кількість 

балів для допуску до 

участі в конкурсі або 

зарахування на 

навчання поза 

конкурсом 

Дошкільна 

освіта 

012 Українська мова (диктант) профільний 4 

Біологія (усно)  4 

Початкова освіта 013 Українська мова (диктант) профільний 4 

Математика (усно)  4 

Середня освіта 

(Трудове 

навчання) 

014 Українська мова (диктант) профільний 4 

Математика (усно)  4 

Середня освіта 

(Фізичне 

виховання) 

014 Українська мова (диктант) профільний 4 

Фізвиховання (перевірка 

фізичних здібностей) 

 4 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти 

вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, 

конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів перевірки фізичних 

здібностей, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну 

середню освіту. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 

12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову  



 

 

загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються  таким 

чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". 

Результати вступних екзаменів та перевірки фізичних здібностей для вступників, 

які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною 

шкалою. 

Результати перевірки фізичних здібностей з фізвиховання оцінюються сумарно за 

усі запропоновані нормативи.  

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та 

перевірку фізичних здібностей у визначений розкладом час, особи, знання яких було 

оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також 

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

наступних вступних випробуваннях, перевірці фізичних здібностей та у конкурсному 

відборі не допускаються.  

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

       Апеляції на результати вступних екзаменів, перевірки фізичних здібностей 

розглядає апеляційна комісія педагогічного коледжу. Апеляція вступника щодо 

екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні у 

педколеджі, повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня 

після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при 

розгляді апеляцій не допускається.  

4. Реалізація права вступників на вибір місця навчання.  

Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному 

відборі, впродовж п’яти днів після прийняття рішення про рекомендування до 

зарахування на місця державного замовлення зобов’язані: подати особисто оригінали 

документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, 

медичної довідки до приймальної комісії педколеджу. 

При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними 

програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних 

вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка 

зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним 

замовленням протягом усього строку навчання. 

Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали 

документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, 

медичної довідки та інших документів, передбачених правилами прийому до КЗ ЛОР 

”Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича”, втрачають право 

зарахування на навчання за державним замовленням. 

Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від 

дня їх початку, відраховуються з педколеджу.  
                                        Складено на основі Умов прийому на навчання для здобуття  

                                                  освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 

                                                  році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

                                                  від 13 жовтня 2017 року №1377 та зареєстрованих в Міністерстві 

                                                  юстиції України 14 листопада 2017 року за №1396/31264. 
                                                            Обговорено на  засіданні приймальної комісії педколеджу  

                                                            22 листопада 2017 р. (протокол № 2).   

           

                        Відповідальний секретар 

приймальної  комісії                                                                     Метко А.Б. 


