ВІЙСЬКОВИМ КОЛЕДЖ
СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ
Військового інституту телекомунікації! та інформатизації
ОГОЛОШ УЄ НАБТР НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Дні відкритих дверей: 29 січня, 26 лютого, 26 березня, 23 квітня* 2$ травня 2017 р.
о 10:00 зупинка «Інститут зв’язку» на вході у військову частину
Коледж
здійснює
підготовку
фахівців за
осатпл-кваліфікацїйіін.ч
рівнем
вищої освіта
«молодший бакалаври для првхєдження військова! служби за контрактом на лосадах сержантського та
ствріїїніїсіквго складу у Збройних Силах України за СЕіеціальностями:

«Колін 'ютерні науки та інформаційні технології»;
«Телекомунікації та радіотехніка».
«Комп'ютерні наука та Інформаційні технології» — це більш інженерний напрямок, де курсанти
вивчають апаратну І елементну базу квмп'ютерїа, їх архітектуру та будоау, комп'ютерні мережі, захист
інформації, програмування, бази даних.
«Теяекамуткаїт та радіотехніки * — іде напрямок, за яким навчають військоввму зв’язку, апаратурі
зв'язку, станціям та апаратним зв'язку, які с в Збройних Силах України; також цей напрямах десь на 40%
перекликається з першим, отже курсанти матимуть змвгу також вивчити будову та принципи роботи комп'ютера,
його пристроїв, сучасні комп’ютерні технології, а також програмування.
Термін навчання - 2 р о к и 6 МІСЯЦІВ,
Н аш і яереваги :

1. Навчання, лрожнаання (у гуртожитку), аарчувапня, обмундирування - бпкоштожні, аиплачується стипендія;
проживання у гуртожитку а блоаах з 5 кІмквт{2х2-мест., 2хЗ-мест_, 1х5-месг.)
2. Гарантовапе працевлаштування (првхвджеЕЛія військова! служби за контрактом к Збройних Силах
України). Випускники нашого коледжу, Крім того, митимуть велику переайгу стати на лвеади молвдших
камацдирік, матимуть осаіту тв аідповідну їй акщу заробітну плату, порівняно з рядовими служби за контрактом„
1. Заробітна плата випускинкіа нв даний час — близько 7000 гри (в залеживсгі від пвс&ди).
4. Військовослужбовці мають змогу отримувати пенсію через 25 раків вислуги {термін навчання зараховується),
5. Військовослужбовці мають повний так званий "евціальинй пакет"; щорічна оплачувана відпустка;
безкоштовно лікування; можливіеть Еівачаши або отримання соціальна] відпустки у зв'язку з народженням
Днтаггн Із збереженням посади; можливість сталі ня житлову чергу І отриманні житла від держави (зараз в Україні
навіть стята на чергу буває складно внаслідок відсутності міста робота), Вбо отрнмвннв пільгового безвщеотковв го
кредиту в рамках програми молодіжного кредитування.
6. На навчання приймаються як юнаки, так ІдТвчягтя (дівчатам уточнювати, можливі обмеженні в особливий період).
7. В умвках кїшюалення призову на строюву службу є можливість одночасна отримати базову вищу освіту, пройти
військову службу, а також бути працевлаштованим на начальницьких посадах молодшого командного складу.
Повний термін навчвння в коледжі зараховується як термін лраходження строаової аІйськової служби.
8. У разі ускладнення політичної ситуації в державі, у будь-якому випадку курсанти закінчать навчання {це
зафіксовано у контракті нл навчання), отримають звання та пасаду молодших командирів.
9. Після закінчення ипичиніїя випускники коледжу мають можливість продовжиш навчання за спорідненими
напрямами підготовки у будь-якому ВНЗ України за оскітньо-кааліфікаційпимн рівнвми «бакалавр» та «магістри,
Дуже багато наших випускників вже навчаються в Харкові та Києві і одномасно отримують замість стипендії
заробітну шипу з останнього місця служби.
ІІа навчанні у коледжі приймаються громадяни України, вкі мають пса ну загальну середню всвіту (чоловіки тв жінки);
/. цаліяип л а н і » ліком від 17 років бо 21 року (жтаму числі вії, яким 17років гипотнкшься *рік вступу);
2. війстовосяужболці, резервіст* вш військовозобов'язані, які дпмпь повну загальну середню освіту те не мвююь

військових звань офіцерського екза&у, вЬ&м бо ЗОроків.
Для конкурсного кідбору зараховуються бали сертифіката ЗНО з таких предметів;
]. Українська мова та література (мінімальний бал 100).
2. Математика або фЬкка, вбк іноземна нвва, або історія України. ( 100 балів).
На навчання та державним іанОвлеїтням приймаються особи 3 паяна» Загальною середньою освітою зк результатамк
Звпиіні нього незалежнаго ацінювачня або за результатамя вступних Іспитів з конкурсних предметна (на ьибір вступника) з
урахуванням середнього бала ввкумента прв пав ну загальну середню всі [ту, балів здособлнпі ус піки та вагових коефіцієнтів
Усі аетушгнкн вбвв'язквпв складають такі вступні янпрабувянгія; пеиколвгічне обстеження; вц[нка рівня фіЗИЧнВЇ
підготовки; медичний вглхд військова -лікарською комісією.
Л дрсев: 3 6 0 І2 , м. П олтаав, вул. Зіньківськ а, 44.
К о н т а к т і телеф віш : (0532) 5 3 -6 7 -ї3 (к вм утатар , зап и тати з ’єднаний з 3-12-01,3*12-03);
0 5 0 978 84 6 7, 066 732 03 0 3 ,0 5 0 176 0 0 99, 066 276 02 80
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Прапила прийому
до Військового коледжу сержантського складу
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
у 2017 році
Провадження освітньої діяльності у Військовому Інституті
тел екомуінкацін та Інформатизації (далі ^ Військовий інститут) здІйсеносгься
відповідно до ліцензії Міністерств» освіти і науки України від 17.06.2015 р.
АЕ № 636475 (переоформлено наказ МОН від 25.02.2016 р. № 309 л).
Правила прийому до Військового коледжу сержантського складу
(далі — Правила лрийому до ВКСС) розроблені Приймальною комісією
Військового інституту відповідно до Закону України ‘‘Про військовий
обов’язок і військову службу”, наказу Міністерства освіти І науки України
13,10.2016 р. № 1236 “Про затвердження Умов прийому іш навчання до
вищих навчальних закладів України в 2017 роцГ\ наказу Міністра оборони
України від 05.06.2014 р. Хе 360 “Про затвердження Інструкції про
організацію та проведення військово-професійної вріснтацн молоді та
прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих Еіввчальшіх закладів", наказу Міністерства оборони
України від 11.05.2016 р. №248 “Про затвердження Особливостей прийому
нв навчання до вищих військових навчальних закладів тв військових
навчальних підрозділів вищих нввчальних закладів для підготовки
військових фвхівців тактичного рівня в умввах особливого періоду”.
І. Загальні пвложения
1.1. Військовий коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з
вищою освітою за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах
ліцензованого обсягу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодший спеціаліст (додаток 1).
До Військового коледжу приймаються громадяни України, які мають
відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання
здобути вищу освіту.
1.2. Військовий коледж здійснює підготовку грвмадян України для
проходження військової служби за квнтрактом на посадах осіб
сержантською (старшинського) складу у Збройних Силах України.
1.3. ПІдгвтввка вІйськввих фахівців здійснюється а статусі
вІйськввослужбввця протягом усьогв строку навчання.
1.4. прийом до військового квледжу здійснюється на конкурсній
основі.
1.5. Організацію прийому вступників до Військового коледжу здійснює
Приймальна комісія, яка діє згідно з положенням “Про приймальну комісію
Військового інституту", затвердженим Вченою радою Військового інституту
у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального
закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від

15.Ї0,2015 р. №1085, зврсєстрованого в Міністерстві юстиції України
04,11,2015 р. за №1353/27798 та наказу Міністра оборони України від
05.06.2014 р. №360 иПро затвердження Інструкції про організацію та
проведення аїйськово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих
військових навчальних звкладїв та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів*.
Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу нвчальникв Військового
інституту та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питания, пов'язані з прийомом до Військового коледжу,
вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної
комісії оприлюднюються нв інформаційному стенді Приймальної комісії, як
правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття,
1.6. Порядок роботи Приймальної комісії Військового ін с т и т у т у :
- щоденно з 8.00 до 17.00;
- обідня перерва з 12,00 до 13.00;
- суботв, неділя “ вихідні дні.
1.7. Відомості про результати роботи Приймальної комісії з відбору,
прийому та проведення вступної кампанії до Військового коледжу, з метою
запобігання розголошеній відомостей з обмеженим доступом, не вносяться
до Єдиної державної' електронної бази з питань освіти,
П» Вимоги до рівня осоітн вступників
2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста за державним замовленням на перший курс
приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами
зовнішнього незалежно го оцінювання знань в Українському центрі
оцінювання якості освіти (далі —зовнішнє незалежне оцінювання) аб о за
результатами вступних іспитів з конкурсних предметів (на вибір вступника) з
урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
балів за особливі усліхн та вагових коефіцієнтів,
2.2. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста за державним замовленням на денну форму приймаються за
власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню
освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби
та успішно пройшли вступні випробування:
- особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 21 року, в
тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування иа навчання;
- військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані, які мають
ловиу загальну середню освіту тв не мають військових звань офіцерського
складу - віком до ЗО років.
Особи жіночої статі приймаються на навчання до Військового коледжу
за переліком спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку
для проходження військової служби на посадах осіб сержаїїтського

(старшинського) складу, аідповідпо до граничних показників прийому па
навчання до аищих військових навчальних закладів осіб жіночої статі, які
щорічно затверджуються Міністром оборони України.
Ш. Фінансування підготовнії здобув ач і о вищої оевггн
3.1. Фінансування підготовки військових фахівців у Військовому
коледжі здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (за
державним замовленням).
3.2. Громадяни України мають право безоллатно здобувати вищу освіту
у Військовому квледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої
освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за
кошти державного бюджету.
3.3. Громадяни України, які не завершили наачвння за державним
замовленням зв освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”,
мають право повторного вступу для безоплатного здобуття внщпї освіти у
Військовому квледжі зв умови відшкодування до державного бюджету
коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідне до
Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету,
витрачених иа оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р. № 658.
IV.
Строки прийому заяв та документів, вступних
випробувань, квнкурсногв відбвру та зарахування на навчай ня

4.1.
Особи з числа цивільної молоді та ліпеїсти. які в иявилн бажання
вступити до Військового коледжу, У перівд з 91 січня до 91 червня 2617 року
нодають особисто заяву дв районного (міського) військового квміевріагу зв
місцем реєстрації для оформлення особової справи кандидата на навчання.
У заяві зазначається:
- прізвище, ім’я, по батькові вступника;
- рік, місяць і день народження;
- поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного
телефону;
- найменування вищого військового навчального закладу (Військовий
коледж сержантського складу Військового інституту телекомуніквцій та
інформатизації);
- обрану спеціальність;
- перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для
проходження звіз нішнього незалежного оцінювання у 2017 році (перелік
конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання за
2016 рік, якщо вступник проходив оцінювання у зазначеному році та має
відповідний сертифіквт).

Д о заяви додаються:
- копія двкумептв державного зразка про повну загальну середню
освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого
здійснюється вступ, і додаток до нього;
- ввтобіографія;
- копія паспорти громадянина України (1, 2-а сторінки та місце
реєстрації) або Іншого документа, який засвідчує особу і громадянство
України (відповідно до статті 5 Звкоиу України “Про громадянство
України”);
- посвідчення про приписку або військовий квиток (відповідне до
вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов'язвк і військову
службу”;
- шість кольорввих фотокарток (без голввнвго убору) розміром
3*4 єм;
- копії документів, які відпввідно до чиннвго законодавства
вствиовлюють права на пільги прн вступі;
- квпія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- два поштових конверти з марками і заповненими особисто місцем
проживання та місцезнаходженням районного (міського) військового
квмїсаріату, де вступник перебуввс нв військовому обліку.
Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим
комісаріатом, до якого ввнн пвдаються, або в установленому законодавством
порядку.
4.2. У разі, якщо у військкомвті рознарядка для ивправлення до
Військового коледжу відсутня, або вона вже викоивиа, кандидат може подати
заяву щодо вступу безпосередньо начальнику Військового інституту
до 01 травня 2017 року^ а якій додатквво вказує поштову адресу районного
(міського) військкомаїу, у якому він перебуває на військовому обліку.
4.3. Вступники, які зареєстровані иа тимчасово окупованій території,
території проведення внтитерористичної операції та тимчасово проживають
на іншій території України, у разі неможливості офврмлення особової справи
у військовому комісаріатЕ за місцем проживання, мають право подввнги заяву
на вступ безпосередньв дв приймальної квмісії Військового Інституту.
Оформлення особових спрвв таких вступників здійснюється безпвєередньо у
Військовому інституті.
4.4. Попередня профеєійнв діагностика і відбір, оформлення
документів всіб з числв цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у
військових комісаріатах. Оформлення документів здійснюється до 10 червня
2017 рогу.
4.5. Документи оідібраних кандидатів иа вступ до ВіЙєькввого
коледжу, оформлені згідно з правилами прийому, районні (міські) військові
комісаріати подають в обласні військові комісаріати, а останні —направляють
до Війєьковаго інституту по мірі надходження, але не пізніше 20 червнп
2017 року.

Вступники з числа цивільної мвлоді та ліцеїстів направляються до
Ві Йськово го інституту р ай онним и {міськими) військовнмикомісаріатамн. ^
4.6. Приймальна комісія у тижневий термін після реєстрації документів
розглядає особові справи кандидатів та приймає рішення про їх виклик для
проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням
причин.
4.7. Про прийняте рішення, час і місце прибуття кандидатів, з числа
цивільної молоді та ліцеїстів, для складання вступних випробувань
Приймальна комісія повідомляє кандидатів особисто та через військові
комісаріати до 25 череня 2017роіу:
4.8. Вступники з числа осіб рядового, сержантського і старшинського
складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які
бажають вступити до Військового коледжу для здобуття освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за денною формою навчання,
подають рапорт за командою з 01 лютого до 01 кеітня 2017 року*
У рапорті вказуються:
- військове звання, прізвище, ім’я, по батькові;
- займана посада;
- рік, місяць і день народження;
- здобутий рівень освіти;
- найменування вищого військового навчального закладу (Військовий
коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та
інформаттацп);
- обрвну спеціальність;
- перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, якщо реєстрація мала
місце (сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти вндаиии у
2016 році, якщо вступник проходив оцінювання в зазначеному році та має
відповідний сертифікат).
До рапорту додаються:
- копія документа державного зразка про повну загальну середню
освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього;
- автобіографія, у якій вказують поштовий індекс, адресу місця
проживання та номер телефону, в також поштовий індекс, адреса, аідкрите
найменування, підпорядхованість військової частини во рівня з’єднання, де
військово службовець проходить службу;
- копія службової картки;
- копія пвспорта (1,2-а сторінки та місце реєстрації);
- шість кольорових фотохарток (без головного убору) розміром
3x4 см, які завірені начальником штабу військової частини;
- копії документів, які встаї юашоють праао на пільги відповідно до
чинного законодавства та вказані в Умовах прийому (за наявності);
- копія довідки про присаоєїшя ідентифікаційного коду;

- два лоееґговнх конверти з марками.
4.9. Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на
навчання у Військовому коледжі» направляються встановленим порядком на
первинним медичним огляд до військово-лікарської КОМ1СІЕ для визначення
придатності до навчання. На військовослужбовців, гідних направлення для
вступу до Військового коледжу та визнаних придатними до иавчаиия,
оформляються відповідні медичні документи за встановленою формою.
4.10. Рішення про надання дозволу на иавчаиия або про відмову,
приймають старші командири (начальники). У разі прийняття позитивного
рішення документи иа військовослужбовця подаються за підпорядкованістю
до 10 квітня 2017 року.
4.И . Затверджені списки кандидатів на вступ до Військового коледжу,
разом з документами, визначеними у пункті 4.8. Прааил прийому до ВКСС,
медичними документами І картками професійного відбору, надсипаються до
Військового інституту до 15 травня 2017року.
4.12. Військовослужбовці строкової військової служби Збройних Сил
України, які відібрані вступниками на навчання, направляються
командирами військових частин на 25-денні навчальні збори, що проводяться
при Військовому інституті у період 15 червня по 09 липня 2017 року. Строк
прибуття військовослужбовців до місця проведення навчальних зборів—за 1
2 дні до початку їх роботи.
4.13. Про час І місце прибуття кандидатів з числа військовослужбовців
для складання вступних випробувань Приймальив комісія повідомляє
кандидатів через комвндувания військовик частин.
4.14. Прийом заяа і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:
Етапи вступної компанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які
мають складати вступні випробування
Строки проведення встулиих випробуввнь (вступних
іспитів, фахових вступних випробувань)
Термін оприлюднення рентніегового списку
вступників
Строки обрання вступниками місця навчання

Терміни зарахування вступників

Денна форма
навчання
5 липня 2017 року
о 17.00 годині
14 липня 2017 року
12-20 липня
2017 року
не пізніше
12.00 години
21 липня 2017 року
закінчується
о 12.00 годиеїи
22 липня 2017 року
не пізніше
17.00 години
22 липня 2017 року

4.15.
У разі службової необхідності за клопотанням начальника
Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Снл України
рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа оеІб
рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову
військову службу, військову службу за контрактом, резервістів та цивільної
молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та
документів, проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та
зарахування на навчання,
V. Порядок прийому заяв І документів для участі
у конкурсному відборі до Військового коледжу
5.1, Для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття
освітиьо-кваліфікацїйиого рівня молодший спеціаліст вступники особисто
подвготь заяву в паперовій формі до Приймальної комісії, в якій вказують
спеціальність, форму навчання, тощо.
Вступники можуть подати до двох заяв на вступ.
Під час подання заяв аступннк зазначає у кожній заяві пріоритетність
цієї заяви відносно інших доданих ним заяа, при цьому показник
пріоритетності 1 (один) означає иайаищу пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена,
У заяві а папероаін формі передбачається згода вступника на обробку
персональних даних.
5.2, При поданні заяви вступник пред’являє особисто в оригіналі:
— паспорт громадянина України;
— військовий квиток або посвідчення про приписку;
—документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, нв основі якого здійснюється вступ, І
додаток до нього;
— сертифікат (сертифіквхи) зовнішнього незалежного оцінювання 2016
або 2017 року;
—документи, які підтверджують право вступника на зарахування за
співбесідою (розділ IX Правил прийому до ВКСС), зарахування поза
конкурсом (розділ X Правил прийому до ВКСС) (за наявності),
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка
державного підприємства "Інфоресурс” про його здобуття, у тому числі без
подання додатка документа про здобутий осаїтній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень.
5.3, До заяви вступник додве:
— копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівець, нв основі якого здійснюється вступ, і
копію додатока до нього;
— копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного
оцінювання;

- копія паспорта (1,2-а сторінки та місце реєстрації);
- копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування
за співбесідою (розділ ГХ Правил прийому до ВКСС), зарахування поза
конкурсом (розділ X Правил прийвму до ВКСС) (за наявності).
ІНШІ копії документів подаються вступником, якщо цс вихликвно
особливими умовами зарахування за відповідними спеці альнветями,
установленими законодавством, у стрвки, визначені для прийвму документів,
ие пізніше строків, устанввлсиих у пункті 4.14. Правил прийому до ВКСС,
для прийняття Приймальною квмісією рішення про рекомендування
вступників до зарахуаання.
Оригінали документів, при участі в конкурсі, вступником подаються
лише один раз (виконання вимог до зарахування).
5.4. Вступник додає копію сертифіката зовнішнього незалежного
оцінювання, виданий у 2016 або 2017 році.
5.5. Усі копії документів засвідчуються Приймальною комісією або в
установленому законодавством порядку. Копії документів, що посвідчують
особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) ие
підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не
розглядаються.
5.6. Прнймвльив комісія здійснює перевірку підстав для отримання
спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про
освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджує своїм
рішенням.
Порядок обчислення середнього бала документа про по ану загальну
середню освіту (у разі його відсутності) наведено у двдатку 8.
5.7. Приймальна комісія розглядає заяаи та документи вступників і
приймає рішення про допуск до участі в квнхурсному вІдбврі для вступу на
навчання до Військового коледжу протягом трьох робочих днів з дати
реєстрації заяви або отримання результатів вступних випробувань, вле ис
пізніше наступного дня після завершення прийому документів.
Оприлюднення поточних рейтиигових списків вступників здійснюється на
Іифврмаційному стенді приймальної комісії. Оприлюднення відповідних
рішень здійснюється на інформаційному стенді Приймальної комісії.
5.8. Факт ознайомлення вступника з Правил прийому до ВКСС,
наявною ліцензією і сертифікатом про вкрєдитацію відповідної освітньої
програми
(напряму
підготовки,
спеціальності),
а
також
факт
иаявиості/відсутності підстав для учветі у конкурсі за результатами вступних
іспитів на основі повної загальної середньої освіти (пункт б.З. цих Правил
прийому до ВКСС), за співбесідою (розділ IX цих Правил прийому до
ВКСС), зарахування поза конкурсом (розділ X цих Правил прийому до
ВКСС) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим
підписом.

5.9.
При прийнятті на навчання осіб, які пвдають документ про
здобутий за кордопом студінь (рівень) освіти (далі - Документ),
обов’язковою є процедура яизнання і встановлення еквівалентності
Документа, що здійснюється відповідно дв наказу Міністерства освіти і
науки України “Деякі питання визнання в Україні іноземних двкумеитів про
освіту” від 05.05.2015 р. №504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 07.05.2015 р. за № 614/27059.
VI. Організація і проведення конкурсного відбору
6.1. Конкурсний відбір для здобуття всвІтиьв-кваліфікаційнвго рівня
молодший спеціалісти на основі повної загальної середньої всвітн
здійснюється за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього
незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених
цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 років.
6.2. Конкурсний відбір проводиться иа основі конкурсного балв, який
рвзрахввується відповідно дв Умов прийому та Правил прийому до ВКСС.
6.3. Приймальна комісія допускає дв участі у конкурсному відборі для
вступу на ноочання до Військового коледжу вступників на основі пванвї
загальної середньої освіти, вкі подають сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання або склали вступні іспити з відповідних
загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у
сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів)
(додаток 4).
6.4. Вступники з числа випускників військових ліцеїв, які закінчили
навчання в рік вступу до Військвввго квледжу, беруть учветь у квнкурсі за
результатами вступних екзаменів з квнкурсних предметів абв результатами
зовнішнього незалежногв оцінювання (за їхнім вибором).
6.5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають дв Військового
коледжу нв основі повної загальної середньої всвітн, конкурсний бал
обчислюється за формулою:
КБ - К1*ПІ + К2*П2 + КЗ*А,
де КБ - конкурсний бал;
ПІ - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання абв вступного Іспиту
з української мови та літератури;
П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінтоввння вбо вступного іспиту
з математики, або фізики, або іноземної мови, або історії України;
А - середній бал документа прв повну загальну середшо освіту,
переведений в шкалу від 100 дв 200 балів (додаток 7).
Величини невід’ємних вагових коефіцієнтів К1, К2, КЗ встановлено:
К1 =0,4;
К2 = 0,5;
К3 = 0,1

встановлюються з точністю дв 0,01
Особам, які є членами збірних команд України, які б рали участь у
міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і
науки, чемпіонам і призерам Олімпійських ігор зараховуються оцінки по 200
балів з двох вступних внпробуввнь за вибором вступника.
Призерам (особам нагородженим дипломвми МІ І ступенів) IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам
Ш етапу Всеукраїнського коккурс^захисту науково-дослідницьких робіт
учнів “ членів Малої академії наук України 2017 року до конкурсного балу
додасться 10 балів, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує
200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Остаточно конкурсний бал балансується иа регіональний (РГС),
галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його хмноження нв їх
добутвк, причому:
РК = 1,02;
ГК = 1,03 (для поданих заяв з пріоритетностями 1 нв спеціальності, які
передбвчені у додатку 9), та 1,00 в інших випадках;
СК “ 1,02 (для осіб, зареестроввних у сільських населених пунктах, які
здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що
знаходяться на території сільських населених пунктів у ріх вступу), та 1,00 в
інших випадках.
Якщв після бал висувві іня конкурсний бал перевищує 200, тв вій
встановлюється таким, що дорівнює 200.
У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200бальній шкалі вважається твким, що відповідає мінімальному можливому
знвченню.
При різній кількості екладових в конкурсному балі повинен
дотримуватись принцил рівності прав вступників.
6.6.
Оцінки з документа про ловну загальну середню освіту, які
виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином; “3” відповідає
“б”, “4” відповідає “9”, “5” відлввідве “ 12”. У разі відсутності з об’єктивних
причин додатка до документв про повну загальну середню в світу його
середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, щв дорівнює 2.
VII. Пр в ведення вступних іспитів, фахових випробувань
7.1. Вступні іспити для проводяться з конкурсних предметів,
визначених Правилами прийому до ВКСС за розробленими у 2017 році та
затвердженими
встановленим порядком
про (рамами
відповідних
загальноосвітніх предметів відповідею дв лрограм зовнішнього незалежного
оцінювання. Результати вступних іспитів оцінюються за шкалою від 100 до
200 балів.
7.2. Вступники, які вступають на навчвння до Військоввго квледжу для
проходження військової служби за контрактом на посадах осіб рядового

сержантського (старшинського) складу у Збройних Силах України, крім
надання сертифікату (сертифікатіа) зовнішнього незалежного оцінювання
або складання вступних іспиті н з конкурсних предметів (фахових
випробувань), обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня
фізичної підготовки та медичний огляд, що здійснюється фахівцями, які
входять до складу Приймальної комісії, відповідно до чинного
законодавства.
7.3. Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення у
кандидатів якостей, необхідних для успішного навчання у Військовому
коледжі і оволодіння обраною військовою слеціальиістю.
7.4. Оцінка індивідуальних лсихологічних (психофізіологічних)
якостей включає оцінку військоао-мотиваційиої спрямованості, оцінку рівня
нервово-психічної стійкості та визначення професійної придатності до
успішного навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю.
7.5. Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється
фахівцями у галузі професійного психологічного відбору відповідно до
Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору
кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, яка затверджена наказом
Міністра оборони України аід 09.07.2009 р. Х° 355 та зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 22.09.2009 р. за Хе 893/16909, Інструкції про
організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та
лрнйому до вищих аійськоаих навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладі а, яка затверджена наказом Міністрства
оборони України від 05.06.2014 р. Хй 360 та зареєстрована в Міністерстві
юстиції України 26.06.20І4 р. за № 704/25481.
7*6. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як
“пройшоа професійний психологічний відбір’*або “не пройшов професійний
психологічний відбір”. Максимальне оцінка індивідуальних психологічних
якостей становить 70 балів.
7.7. Кандидати, у яких за результатами тестування Індивідуальних
психологічних якостей виявлена нервово-ленхічна нестійкість, а також ті, які
набрали менше 50 % (менше 35 баліа) від максимальної кількості даної
оцінки, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний
відбір, і з числа кандидатів для вступу до Військового коледжу
відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не
допускаються.
Вступникам, не зарахованим за результатами оцінки індивідуальних
психологічних якостей, у документах, що видаються на руки чи
надсилаються до військовик комісаріатів за місцем реєстрації (проживання),
записується формулювання відмови в зарахуванні “Не пройшов вступне
випробування”.
7.8. Рівень фізичної підготовки
кандидатів аизнвчається за
результвтамн практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи
приймаються протягом одного дня а такій послідовності: вправи на

швидкість, вправи па силу, вправи на витривалість.
Кандидати на навчання виконують вправи:
- чоловіки - біг на 100 м (вправа № 14), лідтягування на перекладині
(вправа № 3), біг нв 3 км (вправа № 8);
- жінки - біг на ЇООм (вправа № 14), квмплексна силвва вправа
(вправа № 7), біг на 1 км (вправа № 10),
ФорхЧВ одягу:
- для цивільне!' молоді та осіб жіночвї статі - спортивна;
~ для військовослужбовців - військова (польова).
Для аиквпання вправ дається одна спрвба. Гіввтврнв виконання вправ з
метою підвищення отриманої оцінки не дозволяється.
Вправи в цін [окуться за нормативами вказаними у Тимчасовій Настанові
з фізичної підготовки у Збройних Силах України, яка затверджена наказом
начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 11.02.2014 р.
№35.
Оцінка фізичної підготовки кандидатів на навчвння складається з суми
балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ, і
визначається згідно Таблиці нарахування балів за виконання фізичних вправ
для кандидатів на навчання (Додатвк б).
Для отримання оцінки “залік" кандидату на навчання необхідно
иабрнги суму від 35 до 70 балів за Таблицею нарахування балів.
Кандидат на навчвння оцінюється як ^незвлік”, якщо:
- зв виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше ніж 35 балів;
- не виконувалася вправа на силу (підтягування нв перекладині,
кОхЧплексна силова вправа) чи витривалість (біг на 3 км, біг на 1 км) з будьякої причини;
- не виконаний по роговий рівень у впрввах на силу вбо витривалість.
При отриманні оцінки “незалік” абітурієнт з числа кандидатів для
вступу до Військового коледжу відраховується.
7.9. Медичний огляд військово-лікарською комісією кандидатів иа
вступу до Військового коледжу проводиться згідно з ивказом МІиістрв
оборони України від 14.08.2008 р. № 402 чПро затвердження Положення про
військову лікарську експертизу в Збройних Силах України1' (зі змінами).
Кожний вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом,
психіатром, окулістом, отвларингологом, стоматологом, дерматологом, а за
медичними показниками - і лікарями інших спеціальностей.
Медичний огляд вступників проводиться впродоаж всього терміну
прийому документі а та вступних випробувань.
За результатами звкшочного медичного огляду кожного вступника
анноситься поствнова “придатний” або “непридатний” за станом здоров’я до
навчання у Військовому коледжі.
7.10. Особи, які без поаажних причин не з’явилися на медичний огляд у
зазначений за розкладом час або їх стан здоров’я не відповідає встановленим
вимогам, до участі у наступних випробуваннях та конкурсу ие допускаються
і відраховуються з числа кандидатів до вступу у Військовий коледж.

7.11. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени
у визначений розкладом нас, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому до ВКСС мінімального рівня, а також
особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до
участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не
допускаються.
Перескладання вступних екзаменів не допускається,
7.12. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених
Військовим інститутом, розглядає впеляціниа комісія Військового інституту,
склад та порядок роботи якої затверджується начальником Військового
Інституту.
7.13. Апеляція аступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої ним
на вступному випробуванні, по винив подаватись особисто протягом доби
після оголошення результатів випробування.
7Л4. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше
і [вступі юго робочого дня після її подання в присутності вступника. Сторонні
особи (у тому числі й батьки вступників) до розгляду апеляції не
допускаються.
7 .15. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не
допускається.
7.16, Апеляції з питань відсторонення вступника від випробування не
розглядаються.
VIII. Цільовий прийом до Військового коледжу
8.1. Цільовий прийом до Військового коледжу організовується
відповідно до наказу Міністерства оборони України для військовослужбовців
військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського
складу, аипускників поточного року Київського військового ліцею імені
Івана Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїа з посиленою військовофізичнвю підготовкою.
8.2. Квоти цільового прийому визначаються наказом Міністерства
оборони України “Про організацію прийому а 2017 році слухачів, курсантів
на навчання до вищих військових навчальних закладів для підготовки
військових фахівців з вищою освітою та ліцеїстів на навчання до військових
ліцеїв”.
8.3. Зарахування вступників за цільовим прийомом здійснюється за
окремим конкурсом, який орган із одується за кожною спеціальністю з
урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти.
Конкурс відбувається відповідно до суми набраних балів без
урахування категорій вступників, зазначеніїк у пункті 10.1. Правил прийому
до ВКСС,
8.4. Особи, які не зараховані па цільові місця зв окремим конкурсом,
можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

ЇХ. Зарахування за співбесідою
9.1 ■За результатами співбесіди до Військового коледжу зараховуються
особи, яким Законам України “Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
9.2. Првграму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджус
голова Приймальної комісії.
9.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до
зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних
засадах.
X, Зарвхуваиші поза конкурсом
10.1. Зараховуються до Військового коледжу поза конкурсом у межах
встановлених квот:
- особи, яким відповідно до Закону України “Про статус І соціальний
захист грвмадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
надане таке право;
- особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення
престижності шахтарської праці” надане таке право;
- особи, яким відповідно до Звкону України “Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке првво;
- особи, яким відповідно Закону України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту” надане таке право;
- особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які
захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали
участь в антнтерорнстнчній операції, забезпеченні її проведення, у тому
числі ті, які проходять військову службу (крім вІйськоввслужбовців
строкової служби) в порядку, визначеному положенням про проходження
військової служби громадянами України;
- дітн-сирота, діти, позбвалеиі батьківського піклуввння, освби з їх
числа.
10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1,
встановлюється до 10% від обсягу державного замовлення кожної
спеціальності, але не менше одного місця. Зарахування па ці місця
відбувається зв конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
10.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1.,
ч
* *
*
не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з
пунктом 10.2, мають право брати учвсть у конкурсі па загальних засадах
відповідно до конкурсного бала.

XI. Права на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Військового коледжу для
здобуття освітньо-кваліф) каці йн ого рівня молоділия спеціаліст на основі
повної загальної середньої освіти мають:
- особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей4 надане такс право;
- особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства”
надане таке ттрвво;
- особи, вким відповідно до Закону України “Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні” наданв таке право;
- діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність,
суверенітет І територіальну цілісність України та брали безпосередню участь
в аптитерорнстичній операції, забезпеченні її проведення.
11.2. Право першочергового зарахування надається за послідоаністю,
визначеною пунктом 11.1 Правил прийому до ВКСС.
XII. Формування та оприлюднення списку вступників,
рекомендованих до зарахування
12.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому,
впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно
до реитиигового списку без урахування категорій вступиихів.
12.2. Рейтннговий список вступників формується за категоріями в такій
послідовності:
вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;
вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які рекомендовані до зарахування зв конкурсом.
12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2. цього роздІпу категорії
рейтинговин список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшвго до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому
конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно
до розділу XI Правил прийому до ВКСС для:
осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим
пріоритетом;
осіб, які мають вищий середній бал втестата про загальну середню
освіту.
12.4. У
рейтинговому
списку
вступників, які
формуються
Приймальною комісією, зазнвчвються:
прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами спіабесіди;
наявність права на першочсргоае зарахування;
пріоритет заяви» зазначений вступником.
12.5.
РсйтингоаІ списки вступників формуються в базі Приймальної
комісії з урахуванням пріоритетності.

Списки аступиикіа» рекомсндоааних до зарахування, формуються з
бази Приймальної комісії та оприлюднюються шляхом розміщення на
Інформаційних стендах Приймальної комісії.
Списки оновлюються після внконання/невиконання аступникамн вимог
для зарахування на наачання вІдпоаідно до пуикту 14.1. Правил прийому до
ВКСС.
У списку аступників, рекомендованих до зарахуаання, зазначаються
такі самі дані, що і в рейшнговому списку вступі іикіа аідпоаідно до пункту
12.3.Првв нл прийому до ВКСС.
12.6.3а наяаності вакантних місць Приймальна комісія має право
допускати до участі а конкурсі щодо зарахування на наачания осіб, які не
пройшли конкурсний відбір в іншому вищому військовому навчальному
закладі (аійськоаому иаачальному підрозділі вищого навчального закладу), за
умови складання однакових конкурсних предметів.
ХШ. Надання рекомендацій для зарахування
13.1. Приймальна комісія на підставі конкурсного списку вступників
приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання
вступників, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого.
13.2. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування
оприлюднюється в день його прийняття.
13.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до
зарахування аважаеться оприлюднення аідпо відного рішення на стендах
Приймальної комісії.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.
XIV. Реалізація права вступників на обрання місця навчвння

14.1.
Особи, які подали заяви в палєровій формі та беруть участь у
конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про
рекомендування до зарахування аідпоаідно до строку, анзначеного у пункті
4.14. Правил лрнйому до ВКСС. зобов’язані аиконати вимоги для
зарахуаання: подати особисто оригінали документа про оса Ітиїй (освїтньоквалІфікаційний) ріаень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього

незалежного оцінювання та інших документів, передбачених ними
Правилами, до Приймальної комісії.
14.2. Ос аби, які в установлені строки, визначені у пункті 4.І4. Правил
прийому до ВКСС, не подали до Приймальної комісії оригінали документа
про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших двкументів,
передбачених Правил прийому до ВКСС (не виконали вимог для
зарахування), втрачають право на зарахування на навчання.
14.3. Особи, які рішенням Приймальної комісії рекомендовані до
зарахування та виконали умови для отримання права на зарахування,
подають заяву на їм я гвлови Приймальної комісії про їх відмвву від участі у
квнкурсі, на місця державного замовленням, & інших вищих навчальних
закладах України, чим підтверджують еввю згоду на вилучення подайнк
ними заяв на вступ до інших вищих навчальних закладів України, нв місця
держаанвго замввлення, з Єдиної державнвї електронної бази з питань
освіти.
Приймальна комісія на підставі поданих заяв, надвє данні про
реквмендованих до зарахування вступників до Єдиної державної електронної
бази з питань освіти. У порядку визначеному Міністерством освіти і науки
України, заяви вступників подані до цивільних вищих навчальних закладів,
на місця державного замваления, вилучаються з Єдиної державної
електронної бази з питань освіти.
XV. Коригування списку рекомендованих дв зарахування

15.1.
Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації
вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали
документа про освітній (всвітньо-кваліфіваційннй) рівень та додатка до
нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених Правил прийому до ВКСС, дв Приймальної
комісії), і надає рекомендації вступникам, нветупннм за рейтннговим
списком.
XVI. Наказ про зарахування

16.1 Наказ про зарахування на навчання видається начальником
Військового інституту на підставі рішення Приймальної комісії.
16.2.
Рішення приймальної комісії про зарахування асіуїтника може
бути скасоване Приймальнею комісією у разі падання вступником
недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність
права на зарахування за цільовим прийомом, права на зарахування поза
квлкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за
співбесідою, пре здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах
та конкурсах-захнстах Малої академії наук України, про проходження
зовнішнього незалежного оцінювання.

16.3. Зараховані особи можуть бути відраховані з Військового коледжу
за власним бажанням у порядку визначеному керівними документами
Міністерства оборони України, про що видасться відповідний наказ
начальника Військового інституту. Документи вІдраховвним особам
повертаються пі сля видання відповідного наказу начальника Військового
Інституту, але не пізніше наступного дня після відрахування.
16.4, Наказ про зарахування вступника па місце відрахованої особи
видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту
14.1. Правил прийому до ВКСС.
XVII. Зарахування до Військового коледжу на звільнені місця
протягом перших днів нявчання
17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять у
Війеькоаому коледжі протягом 10 днів від дня їк початку, відраховуються з
Військового коледжу, про що видається відповідний наказ начальника
Військового інституту.
Но звільнене (і) при цьому місце (місця) до початку навчальних звнять
може проводитись додатковий конкурсний відбір з число осіб, які брали
участь у конкурсі но цю спеціальність підготовки у Військовому коледжі. У
разі відсутності токих претендентів на звільнені місця дозволяється
зараховувати осіб з заявами на Інші спеціальності підготовки Військового
коледжу.
17.2. Зорахування но місця відрахованих осіб відбувається протягом
наступних п’яти робочик днів з урахуванням положень та вимог пунктів 16.2.
і 16.4. Правил прийому до ВКСС.
17.3. Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не
пройшли конкурсний відбір і ие зараховані па навчання, зберігаються у
Військовому інституті протягом одного року, після чого знищуються
встановленим порядком, про що складається акт. Якщо такий вступник за
результатами вступних випробувань рекомендований до зарахування до
інтого ВВНЗ (ВНП ВНЗ), то його документи разом з матеріалами вступних
випробувань надсилаються яо цього ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за відповідним
запитом.
XVIII. Забезпечення відкритості та прозорості
при проведенні прийому до Військового коледжу

18.1.
Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому
до Військового коледжу здійснюється у порядку, визначеному у Прванлах
прийому до Військового Інституту.
Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового
коледжу сержантського складу Військового Інституту телекомунікацій та
Інформатизації можна отримати на веб-сайті Військового інституту
Ніір:/Лучлу.уіїі.е<іи.ііа або електронною поштою за адресою: уіб@уіб.егіи.иа

Адреса Військового коледжу:
Військовий коледж сержантського складу Військового інституту
телекомунікація та інформатизацій 36009, м, Полтава, вул. Зінківська, 44,
Телефони для довідок:
(044) 256-22-80, (044)256-23-71;
(050)176-00-99, (050)978-84-67, (098)242-85-05.

Нвчальннк навчального
В.В. ПИСТРЯК

Дадатак 1
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
за якими здійснюєте.ся прийом на наачаяня для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр,
осаітньа-каа ліфікацшііого рівня молодший спеціаліст, ліцензоаані абсяпіта нормативні терміни навчання
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Телекомунікації та радіотехніка
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17

Електроніка та телекомунікації

25

Воєнні науки, національна безпека,
безпека держ авного кордону

12

Інформаційні технології
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17
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К ом в’ю тервї науки та інформаційні
технології
Телеком унікації та радіотехніка

* з подальшим здобуттям ступеня магістра з терміном навчання 1,5 роки,

Начальник навчального аід&лу,
полкоапнк

В.В. ПИСТРЯК

Додаток 2

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ
у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання (вступних іспитів)
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
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0,4
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Д о конкурсного балу кандидата па навчання, у разі успіш ного складання вступних випробувань, бали, що отримані за
результатами психологічного обстеження та оцінювання рівня ф ізичної підготовки, не додаю ться.

ш л копких

В.В. ПИСТРЯК
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Додаток З
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
для прийому па навчання на другий (третій) курс для здобуття ступеня бакалавра (з нормативним
терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста,
за умови вступу на споріднену спеціальність

Споріднені спеціальності
освітньо-кваліфікацій її ого рівня
молодшого спеціаліста
Назва
Код
Обслуговування
5.05010201
комп’ютерних систем і
мереж
Технічне обслуговування
і ремонт апаратури
5.05090302
зв’язку та оргтехніки

Спеціальність
ступеня бакалавр
Код
і 22

і 72

1Тачальннк навчальног

В.В. ПИСТРЖ

Назва
Комп’ютерні науки
та інформаційні
технології
Телекомунікації та
радіотехніка

Курс

Термін
навчання

2,3

3 —2 роки

2,3

3 —2 роки

Кількість місць

за умови
наявності
вакантних місць
за умови
наявності
вакантних місць

Додаток 4
ТАБЛИЦЯ
нарахупаїшл ба лій за виконання фізичних вправ для кандидатів па
навчання у Військовому інституті та Військовому коледжі
Г " --------

К а т е г о р ії к а н д и д а т ів н а н а в ч а н н я
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Додаток 5
ТАБЛИЦЯ
пере веде н ня середнього бали документа про повну загальну середню
осипу, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2.3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4

100
100
100

5
5,1
5,2

130
131
132

100
100
100

5,3
5,4
5,5
5,6
5,7

133
134
135
136
137
138

9,9

179

140
141
142

10
10,1
10,2

180
181
182

143
144

10.3
10,4

6,5
6 ,6
6 ,7
6,8

145
146
147
148

10,5

183
184
185

109
110
НІ
112

6,9
7

149
150
151
152

10,6
50,7
!0,8
10,9

186
187
188
189

11

190
191
192

113
114

7,3
7,4
7.5

5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4

100
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104
105
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107
108

117
118
119
120
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7,1
7,2

7.6
7,7
7,8
7>9
8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
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8,6
8,7
8,8
8.9
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173
174

139

3,7
3,8

4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9

9Л
9Л
9,4
9,5

170
171
172

9.6
9,7
9,8

100
100
100
100

115
116

4,1
4,2

9
9,1

175
176
177
178

3,5
3,6

3,9
4
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11,1
11,2
п ,з
П ,4
11,5
11,6
11,7
11,8
П ,9
12

193
194
195
196
197
198
199
200

Додаток 6
МЕТОДИКА ОБЧИСЛЕННЯ
середнього бала документа про повну загальну середню освіту
(у разі Ного відсутності)
Середній бал атестата обчислюється, як середнє арифметичне річних
оцінок з предметів інваріантної складової нввчального шівну, виставлених у
додатку до документа про повну загальну середню освіту тв оцінок,
отриманих за державну підсумкову атестацію (оцінки за курси зв вибором,
факультативні курси, спецкурси, гуртки тощо ие враховуються). Округлення
здійснюється до десятих частин бала І за таблицею відповідності (див.
додаток 7) переводиться у бал зв 200*бадьною шкалою.
Середній бал дипломв в разі відсутності атестата розраховується як
середнє арифметичне оцінок з усіх предметів нввчального плану,
виставлених у додатку до диплома, та оцінок, отриманих за державну
втестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала І зв таблицею
відповідності (див. додаток 7) переводиться у бал зв 200-бальиою шкалою.
Оцінки з документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, які
виставлені зв 5-бальною шкалою, враховуються за правилами пункту
6.8. Правил прийому.
При використанні Іишнк шкал оцінювання порядок перерахунку
визначає ПрнЙмальнв комісія.
Після проведення обчислення середнього бала вступнику видається
довідка за підписом відповідального секретаря Приймальної комісії,
засвідчень печвткою Приймальної комісії, де вказується прізвище, ім'я, по
батькові вступника, серія тв номер атестата ( д и п л о м е ) та величина
середнього балв.

Начальник навчальн
полковник
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