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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

КИЇВСЬКОГО АВІАЦІЙНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

В 2022 РОЦІ 

 

І. Загальні положення 

1.1. Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського авіаційного 

фахового коледжу (далі — Коледж) відповідно до Порядку прийому на навчання 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 

2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №364 від 20 

квітня 2022 року (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 02 травня 

2022 року №400), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 

року №488/37824. 

1.2. Київський авіаційний фаховий коледж оголошує прийом вступників для здобуття 

фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра відповідно до Ліцензії щодо права здійснення освітньої 

діяльності у сфері фахової передвищої освіти.  

1.3. Розташування Київського авіаційного фахового коледжу на території 

базового авіаційного підприємства Державного підприємства «Антонов» не 

дає можливості для навчання осіб з іноземним громадянством. 

1.4. Прийом на навчання на перший курс з нормативним терміном навчання 

проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до 

Переліку галузей знань і спеціальностей, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 та Акту узгодження 

спеціальностей. Особливості впровадження цього Переліку визначаються наказом 

Міністерства освіти і науки. Прийом на навчання на другий та наступні курси з 

нормативним терміном навчання здійснюється в межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку спеціальностей, 

за якими здійснювався набір на перший курс. 

1.5. Організацію прийому вступників до Київського авіаційного фахового коледжу 

здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора 

навчального закладу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з 

Положенням про приймальну комісію Київського авіаційного фахового коледжу, 

затвердженим педагогічною радою коледжу 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 навчального закладу 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті коледжу.  

1.6. Директор Київського авіаційного фахового коледжу забезпечує дотримання 

законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та 

прозорість роботи приймальної комісії.  

1.7. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для 

видання відповідного наказу директором Київського авіаційного фахового 

коледжу.  

1.8. Усі питання, пов’язані з прийомом до Київського авіаційного фахового коледжу 

вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної 

комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на 

офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, 

наступного після прийняття відповідного рішення. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1353-15/paran4#n4
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1353-15/paran4#n4
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ІІ. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти 

 

2.1. Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються:  

 особи, які здобули базову загальну середню освіту — для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здо-

буття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної серед-

ньої освіти професійного спрямування; 

 особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, 

незалежно від здобутого профілю);  

 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітни-

ка; 

 особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра; 

 особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти. 

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються 

особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або ма-

ють повну загальну освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень моло-

дшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у 

повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

2.2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну 

загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 

робітника приймаються на другий (третій) курс або на перший курс (зі 

скороченим строком навчання).  

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю — на другий або 

старші курси.  

2.3. Особливості прийому на навчання для здобуття фахової перед вищої освіти осіб, 

місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених 

пунктів на лінії зіткнення або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, 

визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття фахової перед вищої 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та міста 

Севастополя, тимчасово окупованій території районів Донецької та Луганської 

областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом 

МОН України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15 квітня 2021 року за №505/36127(далі наказ №271). 

2.5. Прийом до навчального закладу фахової передвищої освіти на всі спеціальності 

здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.  

Директор Київського авіаційного фахового коледжу забезпечує дотримання 

законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та 

прозорість роботи приймальної комісії. 

2.6. Порядок роботи приймальної комісії: 
 

Дні тижня Години роботи 

Понеділок –– П’ятниця з 8.00 до 18.00 

Субота (з 30 червня до 13 липня) з 9.00 до 17.00 

 

2.7. Порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних іспитів визначені в 

Положенні про апеляційну комісію Київського авіаційного фахового коледжу. 

2.8. Вступники та студенти гуртожитком не забезпечуються. 
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ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня  

фахового молодшого бакалавра 

 

3.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра здійснюється: 

 за рахунок видатків державного бюджету (регіональне замовлення); 

 за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту). 

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту 

в Київському авіаційному фаховому коледжі на конкурсній основі відповідно до 

стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу 

освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж во-

сьми попередніх років за кошти державного бюджету або місцевого бюджету. Це 

обмеження не застосовується до учасників бойових дій. 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або 

місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного рі-

вня фахового молодшого бакалавра лише за кошти фізичних або юридичних 

осіб. 

3.3 Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-професійний рі-

вень фахового молодшого бакалавра за другою спеціальністю у державних та ко-

мунальних навчальних закладах, якщо вони: 

 за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові 

обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновка-

ми медико-соціальної експертної комісії; 

 мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовни-

ком відповідно до законодавства. 

3.4. Особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти, мають право на 

здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами на-

вчального закладу, а також у декількох закладах фахової передвищої освіти за рі-

зними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової перед-

вищої освіти за кошти державного та/або місцевого бюджету. 

3.5. Київський авіаційний фаховий коледж не має можливості здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства. 

  

ІV. Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення 

 

4.1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спе-

ціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в ме-

жах ліцензованого обсягу. 

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра за кожною спеціальністю обліковується за кален-

дарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.  

4.2. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності 

та форми навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України.  

4.3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні про-

позиції визначається Київським авіаційним фаховим коледжем у межах різниці 

між ліцензованим обсягом та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг мо-

же коригуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення. 
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Обсяг прийому на не бюджетну конкурсну пропозицію визначається коледжем у 

межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття осві-

ти. 

4.4. Перелік ліцензованих освітніх програм, а також конкурсних пропозицій, за якими 

здійснюється прийом до Київського авіаційного фахового коледжу. 

 

Галузь знань, 

назва спеціальності 

Ліцензований обсяг 

прийому  
Термін дії ліцензії 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

13 Механічна інженерія 

134 Авіаційна та ракетно-

космічна техніка 
150 100 

Безстроково 

(Закон про господар-

ську діяльність  

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

051 Економіка  
50 25 Безстроково  

12 Інформаційні технології 

121 Інженерія програмного за-

безпечення 
50 25 Безстроково 

Всього 250 150  

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору 

 та зарахування на навчання 

 

5.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання: 

Етапи вступної компанії 

Денна форма навчання  
Заочна форма  

навчання 

освіта освіта 

базова загальна 

середня  

повна загальна 

середня освіта та 

ОКР 

«кваліфікований 

робітник» 

повна загальна 

середня освіта та 

ОКР 

«кваліфікований 

робітник» 

Реєстрація електронних 

кабінетів вступників 

23 червня 

2022 р. 

01 липня 

2022р. 

01 липня 

2022 р. 

Закінчення реєстрації 

електронних кабінетів 

вступників 

31 жовтня 

2022 р. 

31 жовтня 

2022 р. 

31 жовтня 

2022 р. 

Початок прийому заяв та 

документів у паперовій або 

електронній формі 

30 червня 

2022 р. 

14 липня  

2022 р. 

14 липня 

2022 р. 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які 

мають складати вступні 

іспити у формі 

індивідуальної  співбесіди, 

що проводить коледж 

о18.00 годині 

13 липня  

2022 р. 

до18.00 годин 

05 серпня  

2022 р. 

12 серпня 

2022 р. 
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Етапи вступної компанії 

Денна форма навчання  
Заочна форма  

навчання 

освіта освіта 

базова загальна 

середня  

повна загальна 

середня освіта та 

ОКР 

«кваліфікований 

робітник» 

повна загальна 

середня освіта та 

ОКР 

«кваліфікований 

робітник» 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які не 

складають вступних іспитів 

та співбесід  

— 

до18.00 годин 

31 серпня 

2022 р. 

— 

Строки проведення 

вступних іспитів та 

співбесід 

14 липня —  

23 липня 

2022 р. 

08 серпня —  

16 серпня 

2022 р. 

15 серпня — 

22 серпня 

2022 р. 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку 

вступників, 

рекомендованих до 

зарахування на місця 

регіонального замовлення 

до 12.00 години  

26 липня 

2022 р. 

— — 

Виконання вимог вступни-

ками, рекомендованих до 

зарахування на місця за 

кошти регіонального бю-

джету  

до 12.00 години 

28 липня  

2022 р. 

— — 

Виконання вимог вступни-

ками, рекомендованих до 

зарахування на місця за 

кошти фізичних та юриди-

чних осіб 

до 12.00 години 

03 серпня 

2022 р. 

до 12 години 

06 вересня 

2022 р. 

до 25 серпня 

2022 р. 

Терміни зарахування 

вступників 

за регіональним 

замовленням — 

не пізніше 18.00 

30 липня 2022 р.; 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

03 серпня; 

додаткове — 

31 жовтня 2022 р. 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

– не пізніше 12.00 

16 вересня 2022 р.; 

додаткове — 

30 листопада 

2022 р. 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

— 

26 серпня 2022 р.; 

додаткове — 

30 листопада 

2022 р. 

 

VІ. Порядок прийому заяв та документів для участі 

у конкурсному відборі на навчання до коледжу 

 

6.1.  Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Київського авіа-

ційного фахового коледжу в електронній формі.  

6.2. При вступі на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого 

бакалавра, вступник може подати заяву (заяви) не більш як на три спеціальності 

до Київського авіаційного фахового коледжу. 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою 

навчання реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається 01 липня і закінчується 31 жовтня. 

Заяву в паперовій  формі  подають особи, які: 
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 мають розбіжності в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, 

дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про 

здобуття повної загальної (профільної) середньої освіти і у сертифікаті зовні-

шнього незалежного оцінювання; 

 у разі подання іноземного документа про освіту; 

 у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до за-

провадження 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 освіти; 

 у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо 

вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше. 

6.3. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 6.2 цього розділу, подають за-

яви тільки в електронній формі. 

6.4. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної 

форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з 

чинним законодавством. 

6.5. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії 

коледжу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповно-

важеною особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

6.6. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності 

та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково за-

значають один з таких варіантів: 

 «Претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення і на 

участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку 

неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за регіональним 

замовленням»; 

  «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або 

юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступ-

ної кампанії на місця регіонального замовлення».  

Під час подання заяв на не бюджетну конкурсну пропозицію вступники пре-

тендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних 

осіб. 

 До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному 

вигляді (або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі). 

6.7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригіна-

ли: 

 документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким 

виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року); 

 військового квитка або посвідчення про приписку — для військовозо-

бов’язаних; 

 документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

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

нього; 
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 сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступ-

ників на основі повної загальної середньої освіти); 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3  4 см; 

 документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо 

участі в конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загаль-

ної середньої освіти, зарахування за співбесідою;  

 медичну довідку за формою 086о. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або пере-

селилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на те-

риторіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноважен-

ня, або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, подають документи з ураху-

ванням особливостей, передбачених наказом № 271. 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освіт-

ньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства 

«Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його здо-

буття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освіт-

ньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і по-

винна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього. 

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

 копію документа, що посвідчує особу; 

 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 (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3  4 см; 

 копію медичної довідки за формою 086о. 

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональ-

них даних. 

Оригінали документів, при участі в конкурсі, подаються вступником лише один 

раз (виконання вимог до зарахування). 

6.9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для 

зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспи-

тів чи квотою подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій 

формі у визначені цими Правилами терміни.  

Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на 

участь у конкурсному відборі, унеможливлюють реалізацію таких спеціаль-

них умов. 

6.10. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов осо-

бою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі 

повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця регіонального 

замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються 

вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця 

регіонального замовлення, передбачених у пункті 10.1 розділу Х цих Правил. Не 

подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 
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умов на переведення на вакантні місця регіонального замовлення та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію. 

6.11. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коле-

джу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про 

приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії докуме-

нтів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

6.12. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов 

щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра та спеціальних умов на здобуття зазначе-

ного освітньо-професійного ступеня за регіональним замовленням. 

Приймальна комісія здійснює перевірку підстав спеціальних умов для осіб, 

які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на пере-

ведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення 

6.13. 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 або отримання ре-

зультатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення 

прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників 

здійснюється на офіційному веб-сайті коледжу на підставі даних, внесених до 

ЄДЕБО. 

Для забезпечення виконання вимог закону України «Про фахову передвищу 

освіту», з урахуванням особливих умов розташування Київського авіаційного 

фахового коледжу та певних вимог базового підприємства, приймальна комісія 

має право прийняти рішення про недопущення вступника до участі у 

конкурсному відборі на певну спеціальність, якщо вид захворювання вступника 

не дає можливості надання якісного навчання, практичної підготовки та 

подальшого працевлаштування.  

6.14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і серти-

фікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціально-

сті), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результа-

тами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за 

співбесідою фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим 

(кваліфікованим електронним) підписом при поданні заяви у паперовій формі. 

6.15. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована навчальним закладом на під-

ставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на на-

вчання для паперових заяв та не пізніш як за день до закінчення подання елект-

ронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних 

даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, 

сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого 

подання анулюється в ЄДЕБО. В разі скасування електронної заяви приймальна 

комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після 

чого вступник може подати нову заяву. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у 

власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та до-

пущену до конкурсу у навчальних закладах. 

6.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном 

ступінь (рівень) освіти (далі — Документ), обов’язковою є процедура визнання і 
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встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питан-

ня визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міні-

стерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. 

6.17. Реєстрація заяв вступників до Київського авіаційного фахового коледжу на усі 

форми навчання здійснюється в електронній формі (роздруковується із ЄДЕБО) 

або в журналах реєстрації заяв вступників. 

 

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

7.1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молод-

шого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань на основі 

конкурсного бала. 

7.1.1. для вступу на основі базової загальної середньої освіти –– у формі вступ-

них іспитів або індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних 

листів;  

7.1.2 для вступу на основі повної загальної середньої освіти –– у формі зовніш-

нього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких комбінаціях) 

або НМТ, вступних іспитів або індивідуальної усної співбесіди, розгляду 

мотиваційних листів в передбаченому у Порядку прийому на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти випадках. У 2022 році приймаються 

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 

НМТ 2022 років; 

7.1.3. для вступу на основі освітньо-професійного рівня кваліфікованого робітни-

ка –– у формі зовнішнього незалежного оцінювання(2019-2021 років у 

будь-яких комбінаціях) чи НМТ або індивідуальної усної співбесіди з укра-

їнської мови та фахових вступних випробувань і мотиваційного листа; 

7.1.4. в інших випадках — у формі, встановленій Правилами прийому. 

7.2 Порядок проведення конкурсного відбору для всіх спеціальностей:  

 

Вимоги до 

рівня освіти 
Документ 

Конкурсні 

предмети* 
Примітки 

Базова загальна середня 

освіта 

Свідоцтво про 

здобуття базової 

загальної середньої 

освіти 

українська мова 

вступний  

іспит, мотиваційний 

лист 

математика 

вступний  

іспит, мотиваційний 

лист 

Повна загальна середня 

освіта 

Свідоцтво про 

здобуття повної 

загальної середньої 

освіти, сертифікат 

ЗНО, виданий у, 

2019, 2020, 2021, 

НМТ 2022рр. 

українська мова  
рівень складності — 

базовий 

математика 
рівень складності — 

базовий 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований 

робітник» 

Диплом 

кваліфікованого 

робітника  

українська мова  Мотиваційний лист 

математика  
фаховий 

іспит 
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7.3. Мінімальне значення кількості балів з конкурсних предметів:  

 математика — не нижче 100. 

 українська мова — не нижче 100. 

7.4. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Пра-

вилами прийому. 

7.5. Оцінки з документа про базову середню освіту, які виставлені за 5-бальною шка-

лою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» від-

повідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

базову або повну (профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною 

шкалою вважається таким, що дорівнює 2. 

7.6. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру 

оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, складають вступний іспит з 

української мови. 

7.7. Конкурсний бал обчислюється: 

7.7.1. для вступу на основі базової або повної загальної (профільної) середньої 

освіти на місця державного замовлення: 

КБ = УС+МЛ 

де УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди, МЛ – мотиваційний лист + додат-

ковий бал за особливі успіхи (ОУ). 

Для осіб зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову середню освіту у 

закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на 

сільський коефіцієнт (СК). СК = 1,05. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Пра-

вил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рі-

шенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електрон-

ній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його 

сканованої копії (фотокопії). 

Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати ре-

зультати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у будь-яких комбінаці-

ях) або національного мультипредметного теста. У такому разі конкурсний бал вступни-

ка визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання 

(української мови та літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з під-

вищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів націо-

нального мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів з підвищен-

ням на 25 відсотків, але не вище 200 балів. 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних 

олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, 

Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту 

України), зараховується оцінка 200 балів. 

7.7.2. Порядок обчислення конкурсного бала для вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника: 

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

на місця державного (регіонального) замовлення: 
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КБ = УС+МЛ, 

де УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди, МЛ – мотиваційний лист. 

Конкурсний бал (КБ) = 

= Оцінка УС або оцінка ЗНО (2019, 2020, 2021 або НМТ 2022 рр.) + Оцінка МЛ + 

додатковий бал за особливі успіхи (ОУ). 

7.11. Оцінки вступних іспитів виставляються за 100-бальною шкалою. 

7.12. Для осіб,зареєстрованих у селах, які здобули базову та повну загальну середню 

освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний 

бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх 

добуток. СК дорівнює 1,05. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без 

реєстрації, не застосовується. 

7.13. Результати вступних іспитів, для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти, базової середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікова-

ний робітник, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. У разі відсутності з 

об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає міні-

мально можливому значенню. 

7.14. Програми індивідуальних усних співбесід затверджуються головою приймальної 

комісії. 

Програми індивідуальних усних співбесід на основі повної загальної середньої 

освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які 

бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти. 

7.16. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначе-

ний розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 

Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи пі-

сля дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випро-

буваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних 

випробувань не допускається. 

7.17. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає 

апеляційна комісія Київського авіаційного фахового коледжу склад та порядок 

роботи якої затверджуються наказом його керівника. 

7.18. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО. 

7.19. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання за результатами апеляцій, приймальні комісії, після відповідного по-

відомлення ЄДЕБО, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують 

конкурсний бал. 

7.20. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного 

предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зарахо-

вані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію Київ-

ського авіаційного фахового коледжу. 
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VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

 
8.1. Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного 

або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) є: 
- зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди 

або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення; 
- переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у 

порядку, передбаченому цим Порядком, якщо вони зараховані на навчання за інши-
ми джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.  

8.2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної співбесіди або твор-
чого конкурсу та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахуван-
ня на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регі-
ональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на 
участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, по-
відомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця дер-
жавного або регіонального замовлення»):  

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які пос-
траждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екза-
менів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;  

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекоменда-
цією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);  

- особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бо-
йових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім вій-
ськовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними поло-
женнями про проходження військової служби громадянами України;  

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;  
- особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія на-

селених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені 
особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року;  

- діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи з їх чи-
сла;  

- особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, кон-
тузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;  

- особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших дер-
жав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 
також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших дер-
жав під час цих дій та конфліктів; 

- особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який за-
гинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 
обов’язків військової служби; 

- особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи 
визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових 
обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої 
освіти; 

- особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не 
протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 
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- особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено 
причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які пос-
тійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до 
прийняття постанови про відселення, (категорія 2); 

- діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 
бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протя-
гом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шах-
тарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули вна-
слідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II 
групи. 
Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному ві-
дборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій докумен-
тів, що підтверджують ці права). 

8.3. Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пунк-
ту другого цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсо-
тків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю (спеціа-
лізацією), то заклад освіти може звернутись до відповідного державного (регіональ-
ного) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цьо-
го перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності. 

8.4. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлен-
ня в порядку такі категорії осіб, зараховані на навчання за іншими джерелами фінан-
сування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на 
індивідуальній усній співбесіді або творчому конкурсі у встановлені Правилами 
прийому строки: 

- вступники на основі базової середньої освіти, які подали документи, що підтвер-
джують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного 
або місцевого бюджету, передбачені пунктом другим цього розділу, після завершен-
ня прийому документів, але не пізніше 30 вересня; 

- вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, які подали 
документи, що підтверджують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти 
за кошти державного або місцевого бюджету, передбачені пунктом другим цього ро-
зділу, після завершення прийому документів, але не пізніше 31 жовтня; 

- особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

- діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

 

ІХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
 

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності: 

 вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди на місця державного або регіонального замо-

влення; 

 вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

9.2. Вступники, які мають право на зарахування впорядковується в межах кожної за-

значеної в п.1 цього розділу: 

Рейтинговий список вступників впорядковується: 
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 за конкурсним балом від більшого до меншого в разі конкурсного відбору за 

результатами вступних випробувань; 

 за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках. 

9.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

 прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

 конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою); 

 ознака підстав для зарахування за результатами індивідуальної усної співбесі-

ди; 

 освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, 

форма здобуття освіти; 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення(які не зареєстровані як внутрішньо пере-

міщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню 

у всіх інформаційних системах. 

9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюдню-

ються у повному обсязі на офіційному веб-сайті коледжу. 

9.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням 

за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за да-

ними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюють-

ся шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіцій-

ному веб-сайті Київського авіаційного фахового коледжу відповідно до строків, 

визначених у розділі V цих Правил. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі да-

ні, що і в рейтинговому списку вступників. 

9.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається 

оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Київського 

авіаційного фахового коледжу. 

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщу-

ється на офіційному веб-сайті Київського авіаційного фахового коледжу, а також 

відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО. 

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засоба-

ми електронного та мобільного зв’язку. 

Х. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

10.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у 

конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття прий-

мальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до 

строку, визначеного в розділі V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для за-

рахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали доку-

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

ковий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених 

Умовами прийому та цими Правилами, до приймальної комісії коледжу. Подані 

оригінали документів зберігаються в коледжі протягом усього періоду навчання. 
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Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати 

власну заяву, роздруковану приймальною комісією. 

10.2. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Правил прийо-

му до Київського авіаційного фахового коледжу та укладення договору про на-

дання освітніх послуг між коледжем та вступником (за участю батьків або закон-

них представників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. 

10.3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково 

укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною 

особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беру-

чи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

10.4. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або регіона-

льного замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до 

зарахування у строки, визначені в розділі V Правил прийому, втрачають право в 

поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замо-

вленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі  

ХІІІ Правил прийому. 

10.5. Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного або регі-

онального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V Правил при-

йому або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні мі-

сця, підлягають зарахуванню.  

10.6. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного 

або регіонального замовлення може здійснюватися, крім особистого подання, 

шляхом: 

- надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на 

адресу Приймальної комісії. Дату подання документів визначають за відтиском 

штемпеля на поштовому конверті. 

- надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфіко-

ваного електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника. 

Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого еле-

ктронного підпису, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану 

приймальною комісією. 

10.7. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції 

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів 

надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні 

на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку при-

йому документів можуть змінювати спеціальність на іншу (за умови наявності ва-

кантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви). 

ХІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не вико-

нали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених в 

пункті Х. цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинго-

вим списком. 

11.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, 

зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту Х цих Правил. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/print1448995176862677#n265
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Договір (контракт) про надання освітніх послуг між Київським авіаційним фахо-

вим коледжем та фізичною (юридичною) особою укладається після видання на-

казу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох 

тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї 

особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладе-

ним сторонами. 

11.3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

11.4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, 

спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами) та формами навчання, ори-

гінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до ньо-

го державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за регіональ-

ним замовленням протягом усього строку навчання. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, осві-

тньо-професійними програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, 

крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазна-

чених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента 

протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів 

видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються. 

ХІІ. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, 

які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

12.1. Київський авіаційний фаховий коледж самостійно надає рекомендації вступникам 

в межах форми навчання та місць, на які були надані рекомендації до зарахування 

до коледжу за відповідною спеціальністю в порядку, визначеному пунктами 7-9 

розділу УІІІ Умов прийому, і надалі анульовані в порядку, передбаченому пунк-

том 11.1 розділу ХІ цих Правил. 

12.2. Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються 

особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця регіонального за-

мовлення.  

12.3. Переводяться на вакантні місця державного або регіонального замовлення в по-

рядку, передбаченому Умовами прийому, якщо вони зараховані на навчання за 

іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на 

місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгостроко-

вих кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зарахо-

вані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.  

12.4. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється відповідно до 

рейтингового списку, сформованого в базі ЄДЕБО. 

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб проводиться при 

відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової від-

мови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинго-

вому списку в межах кожної із зазначених категорій. 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому — четвертому цього 

пункту в Умовах прийому, навчальний заклад використовує для цього вакантні 

місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсу-
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тності — інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення 

на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-

п’ятому цього пункту Умов прийому за відповідною спеціальністю та формою 

навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовни-

ка. 

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, 

що не розміщені в даному навчальному закладі. Навчальний заклад повідомляє 

державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та 

форм навчання. 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця 

регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту, навча-

льний заклад надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових 

місць регіонального замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо викорис-

тання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника. 

XІІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс 

13.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Київського авіаційно-

го фахового коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зараху-

вання на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються 

на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті Київсько-

го авіаційного фахового коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встанов-

лені в розділі V цих Правил. 

13.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване 

приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбаче-

них пунктом 14.5 розділу ХІV цих Правил. 

13.3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зара-

хування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до навчального закладу 

за власним бажанням, відраховані з навчального закладу за власним бажанням, у 

зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше на-

ступного дня після подання заяви про відрахування.  

13.4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календар-

них днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосу-

ється цієї особи. 

13.5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 13.2, 13.3 цього розділу, міс-

це (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які бра-

ли участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких пре-

тендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропо-

зицій Київського авіаційного фахового коледжу за умови збігу конкурсних пред-

метів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропози-

цію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 30 жовтня 2022 року. При 

цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО 

до 12.00 години 30 жовтня.  
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/print1452603005455989#n297
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