
Відокремлений структурний підрозділ  

«Шевченківський фаховий коледж 

Уманського національного університету садівництва» 
(назва закладу фахової передвищої освіти) 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ 

до Правил прийому до закладу фахової передвищої освіти 

 у 2022 році 

 

Інформаційні таблиці  містять  довідкові  дані  щодо  вступу  за  усіма  освітніми  ступенями 
(освітньо-професійними ступенями), за якими у закладі фахової передвищої освіти здійснюється підготовка. 

Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року №486/37822 (зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400 зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 03 травня 2022 року №489/37825) визначено строки прийому  заяв та документів,  

конкурсного відбору та зарахування на навчання. 

№ 

№ 
Етапи вступної кампанії Терміни 

І. Вступ на основі повної загальної середньої освіти 

(на денну форму навчання) 

1. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається та закінчується 23 червня по 31 жовтня 

2. Початок прийому заяв та документів, визначених розділом VI цих Правил 14 липня 

3. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити 

індивідуальні усні співбесіди, що проводить заклад фахової передвищої 

освіти 

о 18.00 годині 

05 серпня 

4. Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої 

освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб за умови 

додаткового зарахування 

І сесія  

початок прийому 

з 10 по 27 вересня; 

ІІ сесія 

 початок прийому 

з 10 по 27 жовтня 

5. Вступні іспити проводяться виключно для вступників, які складають 

внутрішню індивідуальну співбесіду, які проводить заклад фахової 

передвищої освіти визначених розділом VII цих Правил. 

з 08 серпня  

по 16 серпня 

 

6. Вступні іспити проводяться виключно для вступників, які складають 

внутрішні вступні іспити, які проводить заклад фахової передвищої 

освіти визначених розділом VI цих Правил виключно для вступників, які 

вступають на місця за кошти фізичних та юридичних осіб за умови 

додаткового зарахування. 

І сесія -  

29 вересня; 

ІІ сесія - 

 29 жовтня. 

7. Закінчення прийому від вступників для  осіб,  які  вступають  тільки  на  

основі сертифікатів ЗНО та НМТ 

 

 

 

о 18.00 годині 

31 серпня 

8. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі індивідуальних 

усних співбесід, із зазначенням рекомендованих до зарахування 

формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною 

пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права 

на здобуття ОПС фахового молодшого бакалавра за державним 

замовленням та оприлюднюється 

не пізніше 12:00 год  

01 вересня 

 



9. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення 

до 12:00 год  

06 вересня 

10. Зарахування вступників відбувається  за державним замовленням не пізніше 12:00  

08 вересня 

11. Зарахування вступників відбувається за кошти фізичних або юридичних 

осіб  
 

додаткове зарахування на вільні місця  

за кошти фізичних та юридичних осіб   

не пізніше 12:00  

16 вересня 

 

 

І сесія - 30 вересня 

ІІ сесія - 31 жовтня 

12. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі 

повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил), 

проводиться 

не пізніше  

ніж  

26 вересня 

 

ІІ. Вступ на основі базової загальної середньої освіти 

1. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів розпочинається та закінчується 23 червня по 31 жовтня 

2. Початок прийому заяв та документів, визначених розділом VI цих Правил 30 червня 

3. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити 

індивідуальні усні співбесіди, що проводить заклад фахової передвищої 

освіти 

о 18.00 годині 

13 липня 

4. 
Додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої освіти 

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб за умови 

додаткового зарахування 

І сесія початок прийому 

з 10 по 27 серпня; 

ІІ сесія початок 

прийому 

з 10 по 27 вересня; 

ІІІ сесія початок 

прийому 

з 10 по 27 жовтня. 
 

5. 
Проведення закладом фахової передвищої освіти вступних 

індивідуальних усних співбесід 
14 – 21 липня 

6. 
Проведення закладом фахової передвищої освіти вступних 

індивідуальних усних співбесід за додатковим прийомом документів 
І сесія – 28 серпня; 

ІІ сесія - 28 вересня; 

ІІІ сесія - 28 жовтня. 

7. 
Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних 

випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується 

на основі КБ за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права на здобуття ФПО за державним 

замовленням та оприлюднюється: 

не пізніше  

12 години 

26 липня 

8. Вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати 

вимоги до зарахування на місця державного замовлення 

до 12:00  

28 липня 



9. 
Зарахування вступників відбувається за державним замовленням не пізніше 18.00 год. 

30 липня 

10. 
Зарахування вступників відбувається   

за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

додаткове зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб не 

пізніше: 

не пізніше ніж  

03 серпня 
 

І сесія – 31 серпня 

ІІ сесія - 30 вересня 

ІІІ сесія - 31 жовтня 

11. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі 

базової середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться 

не пізніше ніж  

08 серпня 

 

ІІІ. Вступ на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  

«Кваліфікований робітник» та здобутого рівня вищої освіти  та інших категорій вступників 

1. Початок прийому від вступників заяв та документів у паперовій формі 22 серпня 

2. Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити 

співбесіди, складати вступні іспити, що проводить заклад фахової 

передвищої освіти 

о 18.00 годині 

12 вересня 

3. Проведення закладом фахової передвищої освіти індивідуальної 

фахової усної співбесіди проводится 13 вересня  

4. 
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на місця за кошти державним або 

регіональним замовленням 

не пізніше  

18 години 

13 вересня 

5. 
Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до 

зарахування на місця за кошти державним або регіональним 

замовленням 

не пізніше   

12.00 години   

15 вересня  

6. 
Зарахування вступників відбувається  

за державним або регіональним замовленням 

не пізніше   

18.00 години   

15 вересня 

7. 

Виконання вступниками, які отримали рекомендації, вимог до 

зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше   

12.00 години   

15 вересня  

8. 
Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше   

18.00 години   

15 вересня 

Строки вступної кампанії на навчання на основі повної загальної середньої освіти за вечірньою, 

заочною та дистанційною формами навчання, за скороченими програмами, на основі ступенів 

бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за усіма формами навчання, а також 

строки проведення сесій творчих конкурсів визначаються Правилами прийому закладу фахової 

передвищої освіти. 

До інформаційних таблиць включені наступні форми (таблиці): 

1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-професійних ступенів) та спеціальностей, за якими 

оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Додаток 1). 

2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі 

скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) 

осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього 

ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) (Додаток 2). 

3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних іспитів, творчих конкурсів) (Додаток 3).

 


