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Спілкуйся зСпілкуйся з

професіоналами!професіоналами!

КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний
фаховий коледж" запрошує на навчання випускників 
9 класів для здобуття освітньо-професійного ступеня
"Фаховий молодший бакалавр" за спеціальностями:

англійська мова
основи інформатики
організатор спортивних секцій
і клубів
основи інклюзивного навчання

013 Початкова освіта 014.12 Середня освіта
(образотворче

мистецтво)

Фаховий  молодший бакалавр

Вступні випробування:
на спеціальність «Початкова освіта»: перший екзамен – українська мова

(диктант), другий екзамен – математика (тестування);
на спеціальність «Середня освіта (образотворче мистецтво)»: перший

екзамен – українська мова (диктант), другий екзамен – творчий конкурс –
малюнок з натури (натюрморт).

Етапи вступної кампанії

Початок прийому 
заяв і документів -

 29 червня 2021 року;
Закінчення прийому заяв -

 о 18.00 13 липня 2021 року; 
Строки проведення 
вступних іспитів - 

14-24 липня 2021 року.

Перелік документів
 необхідних для вступу:
Заява на ім'я директора (заповнюється в
навчальному закладі).
Документ, що посвідчує особу
Ідентифікаційний номер платника
податків.
Документ державного зразка про раніше
здобутий освітній рівень, на основі якого
здійснюється вступ і додаток до нього.
Документи, що надають право на пільги
4 кольорових фотокартки розміром 3 х 4.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Примітка: при собі мати паперову папку-
швидкозшивач, 3 файли.

Термін навчання: 3 роки 10 місяців Термін навчання: 3 роки 10 місяців



КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний
фаховий коледж" запрошує на навчання випускників 
11 класів для здобуття освітньо-професійного ступеня

"Фаховий молодший бакалавр" за спеціальностями:

Початок прийому заяв і документів - 14 липня 2021 року;
Закінчення прийому заяв від осіб, які мають право
проходити творчий конкурс, співбесіду або складати вступні
іспити, що проводить Коледж - о 18.00 26 липня 2021 року;
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, що
вступають тільки на основі ЗНО - 

о 18.00 02 серпня 2021 року;
Строки проведення Коледжем вступних іспитів - 

01-20 липня 2021 року;
Додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб - 

14 липня – 02 серпня  2021 року.
 

Будь з нами!

Фаховий  молодший бакалавр

англійська мова
основи інформатики

013 Початкова освіта
(заочна форма навчання) 

Термін навчання: 3 роки 6 місяців

231 Соціальна робота
(денна та заочна форми

навчання)

Термін навчання: 
денна форма навчання -2 роки 10 місяців;
заочна форма навчання -  3 роки 6 місяців.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 
оцінювання якості освіти (вступних іспитів):

1.Українська мова

2.Історія України/Математика/Біологія (на вибір

вступника)

Етапи вступної кампанії:



на спеціальність 013 Початкова освіта:
Українська мова та література
Математика
Історія України / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія.
на спеціальність 012 Дошкільна освіта

1.
2.
3.

   1.  Українська мова та література
   2. Історія України
   3. Математика / іноземна мова / біологія / географія / фізика / хімія.

Бакалавр
КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"
запрошує на навчання випускників 11 класів для здобуття першого

(БАКАЛАВРСЬКОГО) рівня за спеціальностями:

англійська мова
інформатика
основи інклюзивного навчання

013 Початкова освіта
(денна та заочна форми навчання)

Термін навчання: 
денна форма навчання - 3 роки 10 місяців;
заочна форма навчання - 4 роки 6 місяців.

012 Дошкільна освіта 
(денна та заочна 
форми навчання)

 Термін навчання:
денна форма навчання - 3 роки 10 місяців;
заочна форма навчання - 4 роки 6 місяців

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 
оцінювання якості освіти:

Етапи вступної кампанії:
Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних

документів розпочинається 01 липня;
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами 

ЗНО,а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені 
з 01 по 13 липня -  о 18.00 23 липня;

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих
до зарахування на місця державного замовлення - не пізніше

28 липня 2021 року;
Термін виконання вимог для зарахування (подання оригіналів документів)

рекомендованих на місця державного замовлення - 
до 18.00 години 02 серпня 2021 року.

 



на спеціальність 013 Початкова освіта (денна форма навчання):

на спеціальність 013 Початкова освіта (заочна форма навчання):

на спеціальність 012 Дошкільна освіта (денна форма навчання):

на спеціальність 012 Дошкільна освіта (заочна форма навчання):

1.Українська мова та література (ЗНО)
2.Математика (ЗНО)
3.Фахове випробування з педагогіки з методиками навчання.

1.Українська мова та література (ЗНО)
2.ЗНО на вибір вступника
3.Фахове випробування з педагогіки з методиками навчання

1. Українська мова та література
2. Історія України (ЗНО)
3. Фахове випробування з педагогіки і психології

1. Українська мова та література
2. ЗНО на вибір вступника
3. Фахове випробування з педагогіки і психології

КЗ КОР "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж"
запрошує на навчання випускників для здобуття першого

(БАКАЛАВРСЬКОГО) рівня на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:

Бакалавр

англійська мова
інформатика
основи інклюзивного навчання

013 Початкова освіта
(денна та заочна форми навчання)

Термін навчання:
денна форма навчання - 1 рік 10 місяців;
заочна форма навчання - 2 роки 6 місяців

012 Дошкільна освіта

(денна та заочна

форми навчання)

Термін навчання:
денна форма навчання - 1 рік 10 місяців;
заочна форма навчання - 2 роки 6 місяців

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру
оцінювання якості освіти та фахових вступних випробувань:

Етапи вступної кампанії:
Початок прийому заяв та документів - 14 липня 2021 року;

Закінчення прийому заяв - о 18.00 годині 23 липня 2021 року;
Строки проведення фахових вступних 
випробувань - з 24 липня до 30 липня.


