
Звіт за результатами громадського обговорення 

ПОРЯДОК   

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році 

 

Порівняльна таблиця за результатами громадського обговорення 

 

 

Поточна редакція Пропозиції Автор  Результат 

обговорення 

I. Загальні положення 

 

   

1. Цим Порядком керуються суб’єкти 

освітньої діяльності, які здійснюють 

прийом на навчання для здобуття 

фахової передвищої освіти усіх форм 

власності та сфер управління (далі – 

заклад освіти). 

1. Цим Порядком керуються суб’єкти 

освітньої діяльності, які здійснюють прийом 

на навчання для здобуття фахової передвищої 

освіти, усіх форм власності та сфер 

управління (далі – заклад освіти). 

 

ВСП 

«Верхньодніпровський 

фаховий коледж 

ДДАЕУ» 

Враховано 

… …   

5. У цьому Порядку терміни вжито в 

таких значеннях: 

 

5. У цьому Порядку терміни вжито в таких 

значеннях: 

 

  

… …   

вступне випробування – оцінювання 

підготовленості вступника до здобуття 

освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, що 

проводиться у формі індивідуальної 

усної співбесіди, конкурсу творчих 

вступне випробування – очне, дистанційне 

або змішане (за рішенням закладу освіти; 

для осіб, які проживають та знаходяться на 

тимчасово окупованій території – за 

зверненням вступника) оцінювання 

підготовленості вступника, що проводиться у 

ВСП «Хмельницький 

політехнічний 

фаховий коледж 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

Враховано 

редакційно 
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та/або фізичних здібностей вступників 

(далі – творчого конкурсу) або інших 

видів вступних випробувань, 

встановлених відповідно до цього 

Порядку; 

формі вступного іспиту, співбесіди чи 
конкурсу творчих та/або фізичних здібностей 

(далі – творчого конкурсу), за результатами 

якого виставляється одна позитивна 

оцінка за шкалою 100-200 (з кроком не 

менше ніж в один бал, яка може включати 

до десяти додаткових балів за успішне 

закінчення підготовчих курсів для вступу 

до закладу освіти) або ухвалюється 

рішення про негативну оцінку вступника 

(«незадовільно»); 
 

 

… …   

співбесіда – форма вступного 

випробування, яка передбачає 

оцінювання знань, умінь та навичок 

вступника з одного або двох предметів 

(дисциплін); 

 

співбесіда – форма вступного випробування, 

яка передбачає оцінювання знань, умінь та 

навичок вступника з одного або двох 

предметів (дисциплін) кількість та перелік 

яких визначається закладом освіти; 

 

Антоніна Палущак Відхилено 

конкурсна пропозиція – пропозиція 

закладу освіти (відокремленого 

структурного підрозділу закладу 

освіти) щодо кількості місць для 

прийому вступників на певну 

спеціальність (одну або декілька 

спеціалізацій, … 

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу 

освіти (відокремленого структурного 

підрозділу закладу вищої освіти) щодо 

кількості місць для прийому вступників на 

певну спеціальність (одну або декілька 

спеціалізацій, … 

ВСП 

«Верхньодніпровський 

фаховий коледж 

ДДАЕУ» 

Враховано 

редакційно 

…    

II. Прийом на навчання для здобуття 

фахової передвищої освіти 

II. Прийом на навчання для здобуття 

фахової передвищої освіти 
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1. Для здобуття фахової передвищої 

освіти приймаються: 

особи, які здобули базову середню освіту 

– за денною (дуальною) формою 

здобуття освіти одночасно із 

виконанням освітньої програми 

профільної середньої освіти 

професійного спрямування; 

 

1. Для здобуття фахової передвищої освіти 

приймаються: 

особи, які здобули базову середню освіту – за 

денною (дуальною) формою здобуття освіти 

одночасно із виконанням освітньої програми 

профільної середньої освіти професійного 

спрямування; 

 

Питання: чи не вбачається у цьому 

формулюванні колізія між положеннями ч.6 

ст.7 «Про фахову передвищу освіту» та 

абзацу 2 ч.3 ст.35 ЗУ «Про повну загальну 

середню освіту»? 

ВСП 

«Верхньодніпровський 

фаховий коледж 

ДДАЕУ» 

Враховано 

редакційно 

…    

V. Строки прийому заяв та 

документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

V. Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на 

навчання 

  

1. Для вступників на основі базової 

середньої освіти: 

 

1. Для вступників на основі базової 

середньої освіти: 

 

  

… …   

6) творчі конкурси та співбесіди 

проводяться з 14 липня до 21 липня; 

 

6) вступні випробування проводяться з 

14 липня до 23 липня; 

ВСП «Хмельницький 

політехнічний 

фаховий коледж 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

Враховано 

редакційно 
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… …   

8) рейтингові списки вступників за 

кожною конкурсною пропозицією із 

зазначенням рекомендованих до 

зарахування формуються на основі 

конкурсного бала або розгляду 

мотиваційних листів з повідомленням 

про отримання чи неотримання ними 

рекомендації за відповідним джерелом 

фінансування та оприлюднюється не 

пізніше: 12:00 год 26 липня; 

 

8) рейтингові списки вступників за кожною 

конкурсною пропозицією із зазначенням 

рекомендованих до зарахування формуються 

на основі конкурсного бала або розгляду 

мотиваційних листів, відповідно до Правил 

прийому, з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними рекомендації за 

відповідним джерелом фінансування та 

оприлюднюється не пізніше: 12:00 год 26 

липня; 

 

ВСП «Хмельницький 

політехнічний 

фаховий коледж 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

 

Враховано 

… …   

4. Організацію прийому вступників 

здійснює приймальна комісія – робочий 

орган закладу освіти. Приймальна 

комісія діє згідно з положенням про 

приймальну комісію закладу освіти, 

розробленим з урахуванням вимог 

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 

Організацію прийому вступників здійснює 

приймальна комісія (відбіркова комісія, як 

структурний підрозділ закладу вищої 

освіти, склад якої затверджується наказом 

ректора) – робочий орган закладу освіти. 

Приймальна (відбіркова) комісія (далі – 

приймальна комісія) діє згідно з 

положенням про приймальну комісію закладу 

освіти, розробленим з урахуванням вимог 

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 

Вище професійне 

училище Львівського 

державного 

університету безпеки 

життєдіяльності 

Враховано 

редакційно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15
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закладу освіти оприлюднюється на його 

офіційному вебсайті (вебсторінці). 

 

приймальну комісію закладу освіти 

оприлюднюється на його офіційному 

вебсайті (вебсторінці). 

…    

II. Прийом на навчання для здобуття 

фахової передвищої освіти 

II. Прийом на навчання для здобуття 

фахової передвищої освіти 

  

…    

7. Прийом на навчання курсантів до 

військових коледжів сержантського 

складу, фахових коледжів із 

специфічними умовами навчання 

здійснюється відповідно до Правил 

прийому, затверджених керівниками цих 

закладів за погодженням з державними 

органами, до сфери управління яких 

вони належать, без дотримання інших 

вимог цього Порядку. Усі інші вимоги та 

порядок проведення конкурсу 

визначається Правилами прийому до цих 

закладів. 

 

7. Прийом на навчання курсантів (слухачів) 

до військових коледжів сержантського 

складу, фахових коледжів із специфічними 

умовами навчання, стуктурних підрозділів 

закладів вищої освіти із специфічними 

умовами навчання, які здійснюють 

підготовку фахових молодших бакалаврів, 
здійснюється відповідно до Правил прийому, 

затверджених керівниками цих закладів за 

погодженням з державними органами, до 

сфери управління яких вони належать, без 

дотримання інших вимог цього Порядку. Усі 

інші вимоги та порядок проведення конкурсу 

визначається Правилами прийому до цих 

закладів. 

 

Вище професійне 

училище Львівського 

державного 

університету безпеки 

життєдіяльності 

Враховано  

… …   

VI. Порядок прийому заяв та 

документів для участі у конкурсному 

відборі на навчання до закладів 

фахової передвищої освіти 

VI. Порядок прийому заяв та документів 

для участі у конкурсному відборі на 

навчання до закладів фахової передвищої 

освіти 
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1. Вступники на навчання для здобуття 

фахової передвищої освіти на основі 

базової або повної загальної 

(профільної) середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника подають заяви: 

тільки в електронній формі (через 

електронний кабінет), крім визначених у 

цьому пункті випадків; 

 

1. Вступники на навчання для здобуття 

фахової передвищої освіти на основі базової 

або повної загальної (профільної) середньої 

освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника подають заяви: 

тільки в електронній формі (через 

електронний кабінет), крім визначених у 

цьому пункті випадків; 

 

Вище професійне 

училище Львівського 

державного 

університету безпеки 

життєдіяльності 

Відхилено 

… …   

за наявності розбіжностей у даних 

вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності), дата народження, 

стать, громадянство тощо) і у 

відповідному документі про раніше 

здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої 

освіти та у сертифікаті національного 

мультипредметного теста чи 

зовнішнього незалежного оцінювання (у 

разі їх подання); 

 

за наявності розбіжностей у даних вступника 

в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності), дата народження, стать, 

громадянство тощо) і у відповідному 

документі про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь 

вищої освіти та у сертифікаті національного 

мультипредметного теста чи зовнішнього 

незалежного оцінювання (у разі їх подання); 

у разі подання іноземного документа про 

освіту; 

 

Вище професійне 

училище Львівського 

державного 

університету безпеки 

життєдіяльності 

Відхилено 

… …   

VII. Конкурсний відбір, його 

організація та проведення 

VII. Конкурсний відбір, його організація 

та проведення 
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1. Конкурсний відбір на навчання для 

здобуття фахової передвищої освіти 

здійснюється: 

 

1. Конкурсний відбір на навчання для 

здобуття фахової передвищої освіти 

здійснюється: 

 

  

на основі базової середньої освіти, 

повної (профільної) загальної середньої 

освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника – за 

результатами творчого конкурсу в 

передбачених цим Порядком випадках, в 

інших випадках - для вступу на місця 

державного (регіонального) замовлення 

за результатами співбесіди, для 

вступу на місця за кошти фізичних або 

юридичних осіб – на основі розгляду 

мотиваційних листів; 

на основі базової середньої освіти, повної 

(профільної) загальної середньої освіти, 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника – за результатами 

творчого конкурсу в передбачених цим 

Порядком випадках, в інших випадках - для 

вступу на місця державного (регіонального) 

замовлення за результатами вступних 

випробувань, для вступу на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб – за 

результатами вступних випробувань або 

на основі розгляду мотиваційних листів, 

відповідно до Правил прийому; 

ВСП «Хмельницький 

політехнічний 

фаховий коледж 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

 

Враховано 

редакційно 

… …   

2. Конкурсний відбір проводиться на 

основі конкурсного бала або результатів 

розгляду мотиваційних листів. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі 

конкурсного бала або результатів розгляду 

мотиваційних листів, відповідно до Правил 

прийому. 

ВСП «Хмельницький 

політехнічний 

фаховий коледж 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

 

Враховано 

3. Конкурсний бал для вступу на основі 

базової або повної загальної 

(профільної) середньої освіти, освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

3. Конкурсний бал для вступу на основі 

базової або повної загальної (профільної) 

середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікованого робітника на місця 

ВСП «Хмельницький 

політехнічний 

фаховий коледж 

Національного 

університету 

Враховано 

редакційно 
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робітника на місця державного 

(регіонального) замовлення 

визначається як оцінка творчого 

конкурсу або співбесіди. 

державного (регіонального) замовлення 

визначається як оцінка вступного 

випробування. 

«Львівська 

політехніка» 

 

… …   

6. Програми співбесід затверджують 

голови приймальних комісій закладів 

освіти не пізніше ніж 31 січня. 

6. Програми вступних випробувань 

затверджують голови приймальних комісій 

закладів освіти не пізніше ніж 31 січня. 

ВСП «Хмельницький 

політехнічний 

фаховий коледж 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

 

Враховано 

редакційно 

Співбесіди для вступників на основі 

повної загальної (профільної) середньої 

освіти проводяться за програмами 

зовнішнього незалежного оцінювання на 

основі повної загальної середньої освіти. 

Вступні випробування для вступників на 

основі повної загальної (профільної) 

середньої освіти проводяться за програмами 

зовнішнього незалежного оцінювання на 

основі повної загальної середньої освіти. 

ВСП «Хмельницький 

політехнічний 

фаховий коледж 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

 

Враховано 

редакційно 

… …   

VIII. Спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі для здобуття 

освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра 

 

VIII. Спеціальні умови участі в 

конкурсному відборі для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра 

 

  

… …   

2. Проходять вступні випробування та в 

разі отримання позитивної оцінки 

рекомендуються до зарахування… 

2. Проходять вступні випробування та в разі 

отримання позитивної оцінки 

рекомендуються до зарахування… 

ВСП 

«Верхньодніпровський 

фаховий коледж 

ДДАЕУ» 

Враховано  
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діти загиблих (померлих) осіб, 

визначених у частині першій статті 101 

Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", 

особи з їх числа; 

 

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у 

частині першій статті 101 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", особи з їх числа; 

… 

Примітка: у даному Законі всього 23 

статті, тому потребує уточнення і термін 

«особи з їх числа» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-

12#Text 

ІX. Рейтингові списки вступників та 

рекомендації до зарахування 

 

ІX. Рейтингові списки вступників та 

рекомендації до зарахування 

  

1. Рейтинговий список вступників на 

місця державного (регіонального) 

замовлення формується за категоріями в 

такій послідовності: 

1. Рейтинговий список вступників на місця 

державного (регіонального) замовлення 

формується за категоріями в такій 

послідовності: 

  

… …   

При проведенні конкурсного відбору на 

місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб побудова рейтингового списку за 

результатами оцінювання мотиваційних 

листів здійснюється у випадку 

перевищення кількістю вступників 

кількості місць ліцензованого обсягу, 

виділеного для них. В іншому випадку 

список вступників, рекомендованих до 

зарахування, формується в алфавітному 

порядку. 

При проведенні конкурсного відбору на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

побудова рейтингового списку за 

результатами вступних випробувань, 

результатами оцінювання мотиваційних 

листів, відповідно до Правил прийому,  

здійснюється у випадку перевищення 

кількістю вступників кількості місць 

ліцензованого обсягу, виділеного для них. В 

іншому випадку список вступників, 

ВСП «Хмельницький 

політехнічний 

фаховий коледж 

Національного 

університету 

«Львівська 

політехніка» 

 

Враховано  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text
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рекомендованих до зарахування, формується 

в алфавітному порядку. 

    
 

 

 


