
ПРОТОКОЛ № 2 

 

засідання конкурсної комісії з розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва 

у закладах вищої, професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва  

на 2020 рік 

 

від 04 червня 2020 року 

 

Місце проведення: Департамент освіти і науки (бульвар Тараса Шевченка, 3, актова 

зала, ІІ поверх)  

Склад комісії: 17 представників департаментів КМДА, громадських та 

профспілкових  організацій. 

 

Присутні: Біба Л.М., Бондаренко О.М., Борисенко Л.М., Вчорашня О.В., Карась 

І.В., Качан Л.Г., Кобилянський С.А., Москаленко В.А., Орисенко Т.М., Поздєєва 

К.В., Трав’янова О.А., Трофименко О.М., Челомбітько В.Ю., Шкумбатюк К.Л., 

Шуляк М.В., Юрченко С.П.  

Відсутні: Устименко С.М. 

 

Порядок денний: 

 

1. Розгляд конкурсних пропозицій щодо підготовки робітничих кадрів та фахових 

молодших бакалаврів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти в 

2020 році.  

2. Розгляд конкурсних пропозицій щодо розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) та 

бакалаврів у 2020 році від закладів вищої та фахової передвищої освіти І-ІІ 

рівнів акредитації, які передані у 2018 році на фінансування з бюджету міста 

Києва та Київського університету імені Бориса Грінченка І-ІV рівня акредитації 

на підготовку фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів), 

бакалаврів, магістрантів, аспірантів, докторантів, що підпорядковані 

Департаменту освіти і науки,  

3. Розгляд конкурсних пропозицій щодо розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) та 

бакалаврів у 2020 році від закладів вищої та фахової передвищої освіти І-ІІ 

рівнів акредитації, які передані у 2018 році на фінансування з бюджету міста 

Києва та закладів вищої освіти, що підпорядковані Департаменту культури.  

4. Розгляд конкурсних пропозицій щодо розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) у 2020 році 

від закладів вищої та фахової передвищої освіти І-ІІ рівнів акредитації, які 

передані у 2018 році на фінансування з бюджету міста Києва та закладів вищої 

освіти, що підпорядковані Департаменту охорони здоров’я.  



5. Розгляд конкурсних пропозицій щодо розміщення регіонального замовлення на 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста 

Києва на 2020 рік.  

6. Погодження розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців, 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації 

та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік. 

7. Прийняття рішення.  

8. Різне.  

 

Кворум для проведення засідання та прийняття рішень є. 

 

Розгляд питань порядку денного 

За інформацією Департаменту освіти і науки, заявки на розгляд конкурсній 

комісії подали 23 заклади професійної (професійно-технічної) освіти, 

12 закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, що були передані на фінансування до 

бюджету міста Києва, Фаховий коледж «Універсум» Університету Грінченка, 4 

заклади вищої мистецької освіти I-IІ рівнів акредитації, 4 заклади I-IІ рівнів 

акредитації галузі охорони здоров’я та 1 заклад вищої освіти I-IV рівнів акредитації 

– Київський університет імені Бориса Грінченка.  

На засіданні конкурсна комісія має розглянути подані конкурсні заявки та 

ухвалити рішення про розміщення регіонального замовлення на підготовку 

фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів (денна форма навчання) за кошти бюджету міста Києва на 

2020 рік відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 05.05.2020 № 667 «Про 

затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік» (далі – розпорядження № 667).  

Шуляк М.В. звернув увагу членів конкурсної комісії, що раніше заклади у 

рамках загальної кількості доведеного регіонального замовлення самостійно 

робили перерозподіл кількості місць за спеціальностями, перерозподіляючи їх на 

місця, на які був недобір. Голова комісії наголосив, що самостійно заклади такий 

перерозподіл робити не можуть. У разі, якщо під час вступної кампанії були подані 

заяви від абітурієнтів, які належать до пільгових категорій (діти з інвалідністю, 

діти-сироти та діти учасників ООС (АТО)), конкурсна комісія розглядатиме це 

питання і шляхом голосування ухвалить відповідне рішення про внесення змін до 

розпорядження № 667. У випадку, якщо дитина під час навчання на контрактній 

формі навчання потрапила до пільгової категорії, то комісія розглядатиме це 

питання в індивідуальному порядку та шляхом голосування ухвалить відповідне 

рішення про внесення змін до розпорядження № 667.  

Шуляк М.В. запропонував розглянути конкурсні заявки у такому порядку: 

1. заклади професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва – на розміщення 

регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів за кошти бюджету 

міста Києва на 2020 рік (доповідає Бондаренко О.М.);  



2. заклади вищої та фахової передвищої освіти м. Києва І-ІІ рівнів акредитації, які 

у 2018 році передано на фінансування з державного бюджету до міського, 

Фаховий коледж «Універсум» та заклад вищої освіти І-ІV рівнів акредитації 

Київського університету імені Бориса Грінченка – на розміщення регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів за 

кошти бюджету міста Києва на 2020 рік (доповідає Москаленко В.А.);  

3. закладів вищої освіти мистецького спрямування І-ІІ рівнів акредитації міста 

Києва на розміщення регіонального замовлення на підготовку фахівців за кошти 

бюджету міста Києва на 2020 рік (доповідає Шуляк М.В.); 

4. закладів вищої освіти галузі охорони здоров’я міста Києва на розміщення 

регіонального замовлення на підготовку фахівців за кошти бюджету міста Києва 

на 2020 рік (доповідає Карась І.В.); 

5. Київського університету імені Бориса Грінченка – на розміщення регіонального 

замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти 

бюджету міста Києва на 2020 рік (доповідає Юрченко С.П.). 

 

ВИСТУПИЛИ: Бондаренко О.М., який зазначив, що у 2020 році мережа закладів  

професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють первинну професійну 

підготовку робітничих кадрів, складає 23 заклади державної форми власності, що 

фінансуються Київською міською державною адміністрацією. План регіонального 

замовлення з підготовки робітничих кадрів та молодших спеціалістів на 2020 рік 

для закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва сформований 

на 5458 осіб.  

Для участі у Конкурсі надійшли конкурсні заявки від 23 закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти м. Києва. Відповідно до поданих заяв сформовано 

узагальнену заявку на загальну кількість 5458 осіб, що відповідає обсягам 

регіонального замовлення, затвердженого розпорядженням № 667.  

Щодо розгляду заяв Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Київське вище професійне училище машинобудування та комп’ютерно-

інтегрованих технологій» та Вищого професійного училища Національного 

авіаційного університету Бондаренко О.М. повідомив, що нерухоме майно 

зазначених закладів професійної (професійно-технічної) освіти перебуває у 

державній власності та закріплене на праві оперативного управління за закладами 

вищої освіти, а саме: за Національним авіаційним університетом та Національним 

педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова. 

Станом на 01 червня питання передачі нерухомого майна на баланс закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти не вирішено, що унеможливлює їх 

передачу  з державної власності до комунальної власності територіальної громади 

міста Києва. 

Заклади вищої освіти не здійснюють фінансування на утримання  та розвиток 

матеріально-технічної бази, створення безпечних умов для учасників освітнього 

процесу. 

Департаментом освіти і науки порушено клопотання перед Міністерством 

освіти і науки України (лист від 16.03.2020 № 063-1629) щодо припинення 

Державного професійно-технічного навчального закладу «Київське вище 

професійне училище машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій» 



та Вищого професійного училища Національного авіаційного університету шляхом 

реорганізації (приєднання) до Державного навчального закладу «Київський центр 

професійно-технічної освіти». 

 Враховуючи зазначене, Департамент освіти і науки пропонує не розміщувати 

регіонального замовлення з підготовки робітничих кадрів на 2020 рік Державному 

професійно-технічному навчальному закладу «Київське вище професійне училище 

машинобудування та комп’ютерно-інтегрованих технологій» та Вищому 

професійному училищу Національного авіаційного університету.  

Бондаренко О.М. також поінформував, що зазначені у конкурсних заявках 

кількісні показники прийому здобувачів освіти на навчання до інших закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти м. Києва знаходяться в межах 

затверджених ліцензійних обсягів та не перевищують обсяги затвердженого 

регіонального замовлення за вищезазначеними напрямками підготовки на 2020 рік 

і запропонував схвалити розміщення регіонального замовлення на підготовку 

робітничих кадрів у вищезазначених професійно-технічних навчальних закладах м. 

Києва на 2020 рік в обсягах поданих конкурсних заявок 21 закладу освіти. 

 

Розміщення регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів  

та фахових молодших бакалаврів у закладах професійної  

(професійно-технічної) освіти в 2020 році 

 

№ 

п/п 

Повна назва 

ПТНЗ 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень  Назва 

професії  Напрям економічної діяльності     

(спеціальність для молодшого спеціаліста) 

Обсяги 

регіонального 

замовлення на 

підготовку 

робітничих кадрів 

та молодших 

спеціалістів (осіб) 

2020 рік 

Орієнтовна 

середня 

вартість 

підготовки 

одного квал. 

робітника, 

фахівця, 

тис. грн 

Прийом Випуск 

1 

Міжрегіональне 

вище професійне 

училище 

автомобільного 

транспорту та 

будівельної 

механізації. 

180 Авторемонтник  53 73 44,7 

150 
Майстер з діагностики та налагодження 

електронного устаткування автомобільних 

засобів 
0 24 45,0 

90 

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування; Майстер з діагностики 

та налагодження електронного устаткування 
автомобільних засобів 

53 0 45,2 

120 
Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних 

машин та тракторі; Машиніст підіймально-

транспортних машин 
28 0 45,5 

60 
Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних 

машин та тракторі; Машиніст землерійно-

будівельних машин 
28 0 45,5 

60 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів, водій автотранспортних засобів (С) 
25 25 44,9 

60 Автомобільний транспорт 15 20 41.7 

60 Галузеве машинобудування  15 25 34,3 

2 
Державний 
навчальний 

60 
Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення 

60 24 48,0 



заклад «Київський 

центр 

професійно-

технічної освіти» 

90 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування; Електромонтер 

охоронно-пожежної сигналізації 
90 49 46,3 

60 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Токар 
60 29 49,1 

30 
Слюсар з механоскладальних робіт; Слюсар 

з ремонту колісних транспортних засобів 
0 21 45,2 

30 

Оператор верстатів з програмним 

керуванням; Налагоджувальник верстатів та 

маніпуляторів з програмним керуванням 
30 0 44,2 

60 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 
0 24 44,5 

3 

Державний 

навчальний 

заклад «Центр 

професійної 

освіти 

інформаційних 

технологій, 

поліграфії та 
дизайну м. Києва» 

60 Кравець; Закрійник 28 17 50,4 

60 Оператор комп’ютерної верстки; Коректор 53 29 44,6 

60 
Друкар офсетного плоского друкування; 
Друкар флексографічного друкування 

28 16 45,6 

120 Перукар (перукар-модельєр) 53 64 46,7 

60 
Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення. 
28 0 48,0 

60 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення. Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних 
28 17 43,3 

90 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення; Оператор 

комп’ютерної верстки 
0 22 43,0 

60 
Оператор комп’ютерної набору; Оператор 

комп’ютерної верстки 
28 25 45,1 

60 
Оператор комп’ютерної набору; Обліковець 
з реєстрації бухгалтерських даних 

30 0 43,3 

30 
Оператор комп’ютерної верстки; Друкар 
офсетного плоского друкування 

28 0 45,1 

30 Дизайн  15 11 37,1 

60 Видавництво та поліграфія  45 39 37,4 

4 

Київське вище 

професійне 

училище 
будівництва і 

архітектури 

120 
Столяр (будівельний); Паркетник; 

Верстатник деревообробних верстатів 
54 50 43,6 

150 

Муляр; Монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій; Електрозварник 

ручного зварювання 
54 54 47,1 

30 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту 
радіотелевізійної апаратури; Електромеханік  

з ремонту та обслуговування лічильно-

обчислювальних машин 

28 27 49,7 

150 Штукатур; Лицювальник-плиточник; Маляр 82 82 48,1 

5 

Київський 

професійний 

ліцей транспорту 

30 

Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Водій автотранспортних засобів 

(С1) 
28 25 44,9 

90 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 
54 18 44,5 

30 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Токар 
28 21 49,1 

30 Кухар; Офіціант 30 0 55,0 

60 Кухар 30 51 51,1 

6 

Вище професійне 

училище 

Національного 

авіаційного 

університету 

60 
Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
0 56 48,0 

90 

Оператор комп'ютерного набору; 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 
0 28 43,3 

60 
Оператор комп'ютерного набору; Агент з 

організації туризму 
0 24 48,0 



  

Монтажник радіоелектронної апаратури та 

приладів; Регулювальник радіоелектроної 

апаратури та приладів 
0 15 46,1 

60 
Слюсар механоскладальних робіт; Слюсар 

ремонтник 
0 16 46,3 

12 

Державний 

навчальний 

заклад «Центр 

професійної 

освіти технологій 

та дизайну м. 
Києва» 

120 
Взуттьовик з індивідуального пошиття 
взуття 

12 7 40,3 

150 

Кухар 70 97 51,1 

Кухар; Кондитер 30 0 49,6 

Кухар; Офіціант 30 0 55,0 

60 
Продавець непродовольчих товарів; 

Адміністратор 
56 53 43,0 

30 Перукар (перукар-модельєр) 28 26 46,7 

8 

Київське вище 

професійне 
училище 

деревообробки 

60 Верстатник деревообробних верстатів 28 27 35,2 

240 
Столяр; Верстатник деревообробних 

верстатів 
28 25 56,1 

60 Столяр; Виробник художніх виробів з дерева 28 21 55,2 

30 Кухар; Офіціант 28 0 55,0 

90 Кухар 28 0 51,1 

30 Кухар; Кондитер 28 27 49,6 

40 Лісове господарство (Оброблення деревини) 15 15 47,4 

9 

Київське вище 
професійне 

училище 

залізничного 

транспорту                                               

ім. В.С. 

Кудряшова 

60 

Слюсар з ремонту рухомого складу; 

Помічник машиніста електровоза; Помічник 

Машиніста тепловоза 
52 47 43,6 

90 
Слюсар з ремонту рухомого складу; 

Машиніст електропоїзда. 
28 27 43,6 

60 Слюсар з ремонту рухомого складу 28 21 44,4 

30 
Оглядач вагонів; Провідник пасажирського 

вагона; Складач поїздів 
28 0 47,7 

30 

Оператор поста централізації; Оператор при 

черговому по станції; Оператор станційного 

технологічного центру оброблення поїзної 

інформації та перевізних документів 

26 24 34,5 

90 Провідник пасажирського вагона 26 0 47,7 

30 Касир квитковий; Касир багажний 0 13 37,5 

90 
Слюсар з ремонту рухомого складу; 

Помічник машиніста електропоїзда. 
25 21 42,8 

10 

Київський 

професійний 

ліцей будівництва 

і комунального 

господарства 

90 
Оператор комп’ютерного набору;                                                                                                                    
Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 
30 0 43,3 

60 

 Електрозварник ручного зварювання; 

Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування 
30 18 49,3 

60 
Опоряджувальник будівельний; Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій 
30 28 47,9 

90 

Електромонтажник вторинних ланцюгів; 

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування на автомобільному 

транспорті 

30 50 63,6 

60 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів  
30 27 44,5 

11 

Вище професійне 

училище № 25 м. 
Києва 

60 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних; Касир (в банку) 
54 25 52,0 

150 Штукатур; Лицювальник-плиточник; Маляр 56 58 48,1 

60 
Монтажник гіпсокартонних конструкцій; 

Столяр (будівельний) 
28 22 49,1 

60 Перукар (перукар-модельєр); Манікюрник 28 25 48,8 



60 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Електрозварник ручного зварювання 
54 46 47,6 

30  Будівництво та цивільна інженерія 30 12 47,5 

12 

Київський 

професійний 

будівельний ліцей 

60 
Касир (в банку); Касир торговельного залу; 
Адміністратор 

30 25 52,1 

60  Електрогазозварник; Рихтувальник кузовів 54 39 46,2 

90 Опоряджувальник будівельний 54 34 47,3 

60 

Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Електрозварник ручного 
зварювання. 

60 29 47,6 

90 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 
30 25 44,5 

13 

Київський 

професійний 

енергетичний 

ліцей 

60 

Оператор комп’ютерного набору;                                                                                                                    

Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 
30 28 43,3 

90 

Машиніст крана (кранівник); Слюсар з 

ремонту дорожньо-будівельних машин та 

тракторів 
0 16 45,2 

60 
 Електрозварник ручного зварювання; 

Рихтувальник кузовів 
28 20 46,2 

30 
Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 
26 0 47,7 

120 Слюсар-електромонтажник 30 40 44,2 

90 

Монтажник санітарно технічних систем і 

устаткування;  Електрозварник ручного 

зварювання 
26 0 46,5 

60 Машиніст крана (кранівник) 28 0 46,9 

60 
Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
58 0 48,0 

90 Маляр; Штукатур; Лицювальник-плиточник 26 36 34,2 

14 

Київське вище 

професійне 

училище 

будівництва і 

дизайну 

60 
Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
30 29 48,0 

60 Адміністратор; Агент з постачання 25 0 34,8 

90 Адміністратор; Агент з постачання; Діловод 60 29 58,1 

60 
Маляр; Реставратор декоративно-художніх 

фарбувань 
30 31 72,4 

90 

Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж; Електромонтажник з 

силових мережі електроустаткування;  

Електрозварник ручного зварювання 

30 21 51.0 

60 
Агент з організації туризму;   Адміністратор; 

Діловод 
60 23 49,3 

30 Будівництво та цивільна інженерія 15 0 47,5 

30 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
15 0 43,8 

60 
Підприємство, торгівля та біржова 
діяльність 

15 13 31,8 

15 

Державний 

професійно-

технічний 

навчальний 

заклад «Київське 

вище професійне 

училище водного 

транспорту» 

30 Моторист (машиніст); Стерновий (керманич) 28 0 53,2 

30 
Моторист (машиніст); Судноводій 

малотонажнного судна  
28 26 33,4 

60 
Моторист (машиніст); Стерновий 

(керманич); Слюсар ремонтник судновий 
0 24 37,3 

150 Кухар; Кухар судновий   0 103 50,2 

150 Кухар 82 0 51,1 

70 Кухар; Офіціант 30 0 55,0 

16 
120 Кухар; Офіціант 60 52 55,0 

180 Кухар 60 45 51.1 



Вище професійне 

училище № 33 м. 

Києва 

120 Кухар; Кондитер 90 84 49,6 

60 Перукар (перукар-модельєр); Манікюрник 30 29 48,8 

17 

Київське вище 

професійне 

училище 

технологій та 

дизайну одягу 

150 Кравець; Закрійник 56 24 50,4 

60 Кравець 25 19 37,5 

120 Перукар (перукар-модельєр); Манікюрник 60 53 48,8 

90 Агент з організації туризму; Адміністратор 30 0 47,6 

90 

Агент з організації туризму; Адміністратор; 

Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 
0 28 48,2 

60 

Дизайн, спеціалізація 022.02 Дизайн одягу 

(взуття) 
16 18 58,5 

Дизайн, спеціалізація 022.05 Перукарське 

мистецтво та декоративна косметика 
16 11 37,1 

18 

Державний 

професійно-

технічний 

навчальний 

заклад 

"Міжрегіональний 
центр ювелірного 

мистецтва м. 

Києва" 

60 
Адміністратор; Секретар керівника 

(організації, підприємства, установи) 
60 30 48,6 

60 

Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи);                                                                           
Адміністратор; Касир (в банку) 

0 26 46,9 

90 Ювелір-монтувальник; Ювелір-закріпник 60 29 45,9 

60 Ювелір (ювелір-модельєр) 60 28 48,8 

90 
Ювелір (ювелір-модельєр); Огранувальник 

вставок для ювелірних та художніх виробів 
0 31 49,1 

60 Агент з організації туризму; Адміністратор 30 30 47,6 

30 
Образотворче мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 
15 19 40,4 

19 

Державний 

професійно-

технічний 

навчальний 

заклад «Київське 

вище професійне 
училище 

машинобудування 

та комп’ютерно-

інтегрованих 

технологій» 

30 
Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
0 26 48,0 

30 
Електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування; Електромонтер 

охоронно-пожежної сигналізації 
0 19 46,3 

30 

Оператор верстатів з програмним 

керуванням; Налагоджувальник верстатів та 

маніпуляторів з програмним керуванням 
0 13 44,2 

30 
Верстатник широкого профілю; Оператор 

верстатів з програмним керуванням 
0 13 45,7 

30 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів  
0 21 44,5 

30 Кухар; Кондитер 0 30 49,6 

20 

Державний 

навчальний 

заклад «Київський 

професійний 

коледж з 

посиленою 

військовою та 

фізичною 

підготовкою» 

120 
Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення 

109 78 48,0 

60 

Адміністратор; Секретар керівника 

(організації, підприємства, установи); 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

28 26 45,5 

90 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури; Електромеханік 

з ремонту та обслуговування лічийно-

обчислювальних машин 

28 26 49,7 

60 Офіс-Адміністратор 25 23 45,8 

60 
Майстер з монтажу та обслуговування 

систем відновлювальної енергетики 
53 16 46,5 

30 

Електромонтажник з освітлення та 

освітлювальних мереж; Слюсар-електрик з 

ремонту електроустаткування 
0 12 46,3 

90 
Майстер з діагностики та налагодження 
електронного устаткування автомобільних 

засобів 
28 54 45,0 



180 

Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Водій автотранспортних засобів (С) 

(В) 
81 72 44,9 

30 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Токар 
28 13 49,1 

30 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Електрозварник ручного зварювання 
28 12 47,6 

60 Оператор телекомунікаційних послуг 53 50 45,9 

30 

Кабельник-спаювальник; Електромонтер 

лінійних споруд електрозв’язку та 

проводового мовлення 
0 14 45,5 

60 Адміністратор програм радіо та телебачення 28 0 45,9 

60 
Агент з організації туризму; Адміністратор; 

Оператор комп'ютерного набору 
28 24 46,1 

60 Майстер готельного обслуговування 28 0 49,6 

60 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 12 23 45,3 

60 Телекомунікації та радіотехніка 12 24 43,7 

45 
Інформаційні технології (Комп'ютерні 

науки) 
24 0 42,0 

21 

Київське вище 

професійне 

училище 
швейного та 

перукарського 

мистецтва 

90 Кравець; Закрійник 30 47 50,4 

30 Вишивальник; Кравець 15 12 46,8 

180 Кухар; Кондитер 180 116 49,6 

195 Перукар (перукар-модельєр) 120 107 37,1 

25  Дизайн 15 13 37,1 

30 Технології легкої промисловості  15 14 38,2 

22 

Державний 

навчальний 

заклад "Київське 

регіональне вище 

професійне 

училище 

будівництва" 

60 
Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
60 51 48,0 

60 Електрогазозварник 26 19 44,0 

90 
Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування 
56 26 50,3 

60 Штукатур; Лицювальник-плиточник; Маляр 38 34 48,1 

60 Муляр; Електрозварник ручного зварювання 30 25 47,8 

60 Штукатур; Лицювальник-плиточник 26 14 46,1 

60 

Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Водій автотранспортних засобів 

(С1) 
60 32 44,9 

60 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 
26 26 44,5 

60 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Рихтувальник кузовів 
0 12 46,7 

60 

Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Рихтувальник кузовів; 

Електрозварник ручного зварювання 
30 28 43,0 

60 Флорист; Квітникар; Озеленювач 8 41 46,3 

90 Флорист; Озеленювач 30 0 51,5 

60  Будівництво та цивільна інженерія 30 19 47,5 

23 

Навчально-

наукового центру 

професійно- 

технічної освіти 

Національної 

академії 

педагогічних наук 
України  

30 
Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи); Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних 
28 23 50,1 

360 

Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів; Майстер з діагностики та 

налагодження електронного устаткування 

автомобільних засобів; Слюсар з ремонту 

колісних транспортних засобів 

26 25 47,3 

150 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів; Водій автотранспортних засобів (С) 

90 44 44,9 



360 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів  
26 26 44,5 

30 Транспортні технології 25 10 40,4 

50 Автомобільний транспорт 30 23 41,7 

30 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 18 17 45,3 

Всього 5458 4323  

 

СЛУХАЛИ: Шуляка М.В., який запропонував обговорити внесену пропозицію та 

визначитись шляхом голосування. 

Члени конкурсної комісії висловились стосовно внесеної пропозиції.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: визнати 21 заклад професійної (професійно-технічної) освіти 

виконавцями регіонального замовлення відповідно до розпорядження № 667. 

"за" – 16, "проти" – 0, "утримались" – 0, "відсутні" – 1.      
 

УХВАЛИЛИ: підтримати розміщення регіонального замовлення на підготовку 

робітничих кадрів за кошти бюджету м. Києва у 2020 році у 21 закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

– Держаному навчальному закладі «Міжрегіональне вище професійне училищі 

автомобільного транспорту та будівельної механізації; 

– Державному навчальному закладі «Київський центр професійно-технічної 

освіти»; 

– Державному навчальному закладі «Центр професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну м. Києва»; 

– Київському вищому професійному училищі будівництва і архітектури; 

– Київському професійному ліцею транспорту; 

– Державному навчальному закладі «Центр професійної освіти технологій та 

дизайну м. Києва»; 

– Київському вищому професійному училищі деревообробки; 

– Київському вищому професійному училищі залізничного транспорту  

ім. В.С. Кудряшова; 

– Київському професійному ліцеї будівництва і комунального господарства; 

– Вищому професійному училищі № 25 м. Києва; 

– Київському професійному будівельному ліцеї; 

– Київському професійному енергетичному ліцеї; 

– Київському вищому професійному училищі будівництва і дизайну; 

– Державному професійно-технічному навчальному закладі «Київське вище 

професійне училище водного транспорту»; 

– Вищому професійному училищі № 33 м. Києва; 

– Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну одягу; 

– Державному професійно-технічному навчальному закладі "Міжрегіональний 

центр ювелірного мистецтва м. Києва"; 

– Державному навчальному закладі «Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною підготовкою»; 

– Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського 

мистецтва; 



– Державному навчальному закладі "Київське регіональне вище професійне 

училище будівництва"; 

– Навчально-науковому центрі професійно-технічної освіти Національної 

академії педагогічних наук України; 

      в обсягах поданих конкурсних заявок.   

 

ВИСТУПИЛИ: Москаленко В.А., який оголосив пропозиції, що містяться у 

конкурсних заявках 12 закладів вищої та фахової передвищої освіти м. Києва І-ІІ 

рівнів акредитації, які у 2018 році передано на фінансування з державного бюджету 

до міського, Фахового коледжу «Універсум» та закладу вищої освіти І-ІV рівнів 

акредитації Київського університету імені Бориса Грінченка. Відповідно до 

поданих заяв сформовано узагальнену заявку на загальну кількість: 2994 особи (по 

12 ЗВО І-ІІ р.а. – 2182 особи; Фаховий коледж «Універсум» – 220 осіб; Київський 

університет імені Бориса Грінченка – 592 (в т.ч. наукового ступеня 32 особи), що 

відповідає обсягам затвердженого регіонального замовлення за вказаними 

спеціальностями на 2020 рік (розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.05.2020 № 667 «Про 

затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2020 рік»).  

 

Пропозиції закладів вищої та фахової передвищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації м. Києва щодо розміщення регіонального замовлення на 

підготовку фахових молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) та 

бакалаврів у 2020 році  

 
№ 

п/п 

Назва ЗВО 

Л
іц

ен
зі

й
н

и
й

 

о
б
ся

г
 

Код та найменування 

спеціальності 

Обсяги 

регіонального 

замовлення (осіб) 

2020 рік 

Орієнтовна 

середня 

вартість 

підготовки 

одного 

фахівця,  

тис. грн 

Прийом 

 

Випуск 

 

1 ДВНЗ «Київський 

електромеханічни
й коледж» 

60 123 Комп’ютерна інженерія 

(фаховий молодший бакалавр 

30 21 33,3 

125 
 

 

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 

електромеханіка (фаховий 

молодший бакалавр) 

30 
 

 

13 40,3 
 

60 

 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка (фаховий 

молодший бакалавр) 

30 

 

18 29,6 

 

315 273 Залізничний транспорт 
(фаховий молодший бакалавр) 

50 34 46,2 

110 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології (фаховий 
молодший бакалавр) 

30 13 44,7 

 

2 ДВНЗ «Київський 

коледж 

110 071 Облік і оподаткування 

(фаховий молодший бакалавр) 

20 16 35,4 

 



будівництва, 
архітектури та 

дизайну» 

100 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

(фаховий молодший бакалавр) 

40 36 35,0 
 

30 073 Менеджмент (фаховий 

молодший бакалавр) 

20 

 

18 31,5 

 

95 

 

191 Архітектура та 

містобудування (фаховий 

молодший бакалавр) 

50 

 

 

50 48,5 

 

675 192 Будівництво та цивільна 
архітектура (фаховий 

молодший бакалавр) 

200 216 39,0 
 

60 206 Садово-паркове 
господарство (фаховий 

молодший бакалавр) 

40 41 38,7 
 

3 Фаховий коледж 

прикладних наук  
(ДВНЗ «Київський 

коледж легкої 

промисловості») 

 

150 022 Дизайн (фаховий 

молодший бакалавр) 

30 25 47,9 

 

120 071 Облік і оподаткування 

(фаховий молодший бакалавр) 

20 

 

20 35,4 

 

100 073 Менеджмент (фаховий 
молодший бакалавр) 

25 
 

21 31,5 
 

195 182 Технології легкої 

промисловості (фаховий 

молодший бакалавр) 

45 50 33,9 

 

4 Фаховий коледж 

транспортної 

інфраструктури  
(ДВНЗ «Київський  

коледж 

транспортної 

інфраструктури»)   

 

120 

 

275 Транспортні технології 

(на залізничному транспорті) 

(фаховий молодший бакалавр) 

70 

 

71 28,2 

120 
 

273 Залізничний транспорт 
(фаховий молодший бакалавр) 

40 
 

43 46,2 
 

75 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

(фаховий молодший бакалавр) 

8 

 

8 34,1 

60 073 Менеджмент (фаховий 

молодший бакалавр) 

9 6 31,5 

 

5 ДВНЗ «Київський 

механіко-
технологічний 

коледж» 

 

85 029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа (фаховий 
молодший бакалавр) 

20 19 36,5 

25 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
(фаховий молодший бакалавр) 

15 

 
 

12 35,0 

 

35 073 Менеджмент (фаховий 

молодший бакалавр) 

20 16 31,5 

85 133 Галузеве 
машинобудування (фаховий 

молодший бакалавр) 

22 21 33,6 
 

130 131 Прикладна механіка 

(фаховий молодший бакалавр) 

38 29 33,5 

50 274 Автомобільний транспорт 

(фаховий молодший бакалавр) 

25 40 33,7 

80 231 Соціальна робота 

(фаховий молодший бакалавр) 

15 14 40,8 

6 Київський коледж 

зв’язку 

230 172 Телекомунікації і 

радіотехніка (фаховий 

молодший бакалавр) 

130 133 29,6 

50 121 Інженерія програмного  
забезпечення (фаховий 

молодший бакалавр) 

30 28 32,9 

80 123 Комп’ютерна інженерія  
(фаховий молодший бакалавр) 

51 53 33,3 



50 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

(фаховий молодший бакалавр) 

0 1 34,1 

50 073 Менеджмент (фаховий 

молодший бакалавр) 

13 14 31,5 

100 172 Телекомунікації і 

радіотехніка (бакалавр) 

10 0 10,5 

25 125 Кібербезпека 10 0 49,4 

7 Київський 
авіаційний 

технікум 

 

250 134 Авіаційна та ракетно-
космічна техніка (фаховий 

молодший бакалавр) 

50 43 37,3 

75 121 Інженерія програмного 

забезпечення (фаховий 
молодший бакалавр) 

40 23 32,9 

75 051 Економіка (фаховий 

молодший бакалавр) 

10 6 30,9 

 

8 Київський 
державний коледж 

туризму та 

готельного 
господарства 

125 081 Право (фаховий 
молодший бакалавр) 

- 43 39,2 
 

80 071 Облік і оподаткування 

(фаховий молодший бакалавр) 

15 15 35,4 

30 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

(фаховий молодший бакалавр) 

15 14 35,0 

 

150 076 Підприємство, торгівля та 
біржова діяльність (фаховий 

молодший бакалавр) 

40 36 34,1 

30 121 Інженерія програмного 

забезпечення (фаховий 
молодший бакалавр) 

15 16 32,9 

 
 

30 123 Комп’ютерна інженерія 

(фаховий молодший бакалавр) 

15 15 33,3 

165 181 Харчові технології 
(фаховий молодший бакалавр) 

50 50 25,8 
 

300 241 Готельно-ресторанна 

справа (фаховий молодший 
бакалавр) 

80 75 32,3 

120 242 Туризм (фаховий 

молодший бакалавр) 

40 25 35,5 

125 241 Готельно-ресторанна 
справа (бакалавр) 

25 0 54,3 

100 242 Туризм (бакалавр) 25 0 51,4 

90 081 Право (бакалавр) 25 0 84,3 

9 Київський 

професійно-
педагогічний 

коледж імені 

Антона 
Макаренка 

40 015.01 Професійна освіта. 

Будівництво (фаховий 
молодший бакалавр) 

20 15 13,2 

 

80 015.09 Професійна освіта. 

Зварювання (фаховий 
молодший бакалавр) 

20 17 14,0 

 

125 015.10 Професійна освіта. 

Комп’ютерні технології 

(фаховий молодший бакалавр) 

20 29 29,7 

 

80 015.20 Професійна освіта. 

Транспорт (фаховий 

молодший бакалавр) 

20 15 21,3 

 

55 015.21 Професійна освіта. 
Харчові технології (фаховий 

молодший бакалавр) 

20 6 12,8 
 



125 075 Маркетинг (фаховий 
молодший бакалавр) 

30 40 44,3 

70 071 Облік і оподаткування 

(фаховий молодший бакалавр) 

20 0 35,4 

100 081 Право (фаховий 
молодший бакалавр) 

0 41 39,2 

60 015.09 Професійна освіта. 

Зварювання (бакалавр) 

15 14 43,0 

 

100 015.10 Професійна освіта. 
Комп’ютерні технології 

(бакалавр) 

15 20 55,3 
 

60 015.20 Професійна освіта. 

Транспорт (бакалавр) 

10 15 25,7 

 

100 075 Маркетинг (бакалавр) 20 0 90,1 

50 071 Облік і оподаткування 

(бакалавр) 

0 0 0 

75 081 Право (бакалавр) 30 0 84,3 

10 Олімпійський 

коледж імені Івана 

Піддубного 
 

100 017 Фізична культура і спорт 

(фаховий молодший бакалавр) 

50 38 43,9 

50 017 Фізична культура і спорт 
(бакалавр) 

40 0 72,1 

11 Київський 

технікум 

електронних 
приладів 

 

90 121 Інженерія програмного 

забезпечення (фаховий 

молодший бакалавр) 

45 70 32,9 

 

90 133  Галузеве 

машинобудування (фаховий 

молодший бакалавр) 

10 10 33,6 

75 172 Телекомунікації та 
радіотехніка (фаховий 

молодший бакалавр) 

20 30 29,6 

75 171 Електроніка (фаховий 
молодший бакалавр) 

20 20 28,4 

75 152  Метрологія та 

інформаційно - вимірювальна 

техніка (фаховий молодший 
бакалавр) 

10 12 27,0 

60 051 Економіка (фаховий 

молодший бакалавр) 

15 15 30,9 

30 071 Облік і оподаткування 
(фаховий молодший бакалавр) 

10 8 35,4 
 

12 ДВНЗ «Київський 

енергетичний 

коледж» 

150 141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка (фаховий 
молодший бакалавр) 

27 22 40,3 

 

50 143 Атомна енергетика 

(фаховий молодший бакалавр) 

10 14 59,0 

150 144 Теплоенергетика 
(фаховий молодший бакалавр) 

27 17 50,8 

100 151 Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 
технології 

(фаховий молодший бакалавр) 

27 30 44,7 

ВСЬОГО 2182 1959  
 

 

 



Пропозиції Київського університету імені Бориса Грінченка щодо 

розміщення регіонального замовлення на підготовку фахових молодших 

бакалаврів (молодших спеціалістів), бакалаврів, магістрів, докторів 

філософії та докторів наук у 2020 році 

№ 

п/п 

Назва 

закладу 

вищої 

освіти 

Л
іц

ен
зі

й
н

и
й

 

о
б

ся
г
 

Код та найменування спеціальності 

(спеціалізації) 

Обсяги 

регіонального 

замовлення (осіб)  

2020 рік 

Орієнтовна 

середня 

вартість 

підготовки 

одного 

фахівця/ 

науковця, 

тис. грн 

Прийом 

(осіб) 

Випуск 

(осіб) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПР Фаховий молодший бакалавр 

1 Фаховий 

коледж 

"Універсум" 
  

  

  
  

  

  
  

  

  

150 012 Дошкільна освіта 45 41 49,1 

190 013 Початкова освіта 75 60 49,8 

30 
014.11 Середня освіта (Фізична 
культура) 

15 12 47,1 

30 

014.12 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) 
10 8 48,4 

30 
014.13 Середня освіта (Музичне 
мистецтво) 

10 10 64,9 

30 022 Дизайн 10 8 47,9 

25 024 Хореографія 10 9 47,0 

50 
029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 

0 7 36,5 

25 061 Журналістика 10 11 47,8 

25 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
10 8 35,0 

  

  

25 073 Менеджмент 10 9 31,5 

50 081 Право 0 10 39,2 

25 231 Соціальна робота  15 6 40,8 

     

Разом  220 199  

2 

  

Київський 

університет 

імені Бориса 
Грінченка  

  

  

  
  

ОР - Перший (бакалаврський) 

550 012 Дошкільна освіта 60 57 74,6 

340 013 Початкова освіта 85 70 71,8 

50 016 Спеціальна освіта 20 14 63,5 

125 017 Фізична культура і спорт 25 23 72,1 

75 022 Дизайн (022.01 Графічний дизайн) 10 11 115,3 

  
100 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 
15 21 132,3 

  75 024 Хореографія 15 11 149,1 

  90 025 Музичне мистецтво 15 19 163,2 

  

25 

029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
10 8 62,9 

  75 032 Історія та археологія 15 17 76,0 

  25 033 Філософія 10 8 76,6 

  450 035 Філологія:       

    035.01 Українська мова та література 18 18 124,6 

  

  

035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 

англійська 

20 13 101,7 



  
  

035.041 Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська (переклад) 

10 16 101,7 

  
  

035.043 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - німецька 
10 1 101,7 

  
  

035.051 Романські мови та літератури 
(переклад включно), перша - іспанська 

10 12 101,7 

  
  

035.052 Романські мови та літератури 

(переклад включно), перша - італійська 
10 5 101,7 

  
  

035.055 Романські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

французька 

10 6 101,7 

  
  

035.065 Східні мови та літератури 

(переклад включно), перша - китайська 
10 11 101,7 

  
  

035.069 Східні мови та літератури 
(переклад включно), перша - японська 

10 4 101,7 

  25 051 Економіка 5 0 67,6 

  25 052 Політологія 5 0 85,7 

  100 053 Психологія 25 25 73,8 

  175 061 Журналістика 30 32 92,4 

  

25 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
10 15 74,7 

  25 073 Менеджмент 5 11 73,4 

  75 081 Право 8 11 84,3 

  25 111 Математика 8 9 61,5 

  50 122 Комп'ютерні науки 10 11 84,8 

  50 125 Кібербезпека 15 0 80,9 

  25 227 Фізична терапія, ерготерапія 10 10 91,4 

  125 231 Соціальна робота  20 22 69,7 

  
50 

291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії 
16 12 105,7 

  25 293 Міжнародне право 5 0 87,9 

 Разом 560 503  

 ОР – Другий (магістерський). Ступінь магістра 

  50 011 Освітні, педагогічні науки 10 10 42,5 

  150 012 Дошкільна освіта 45 45 60,4 

  150 013 Початкова освіта 45 48 57,3 

  25 016 Спеціальна освіта 10 8 59,4 

  25 017 Фізична культура і спорт 10 8 66,4 

  40 022 Дизайн 10 9 48,4 

  
40 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 
10 10 56,8 

  25 024 Хореографія 10 10 76,1 

  75 025 Музичне мистецтво 10 10 93,2 

  

  

  

15 
029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
8 7 37,6 

40 032 Історія та археологія 10 10 69,1 

15 033 Філософія 5 5 40,1 

  195 035 Філологія       

    035.01 Українська мова та література 15 13 41,7 

  
  

035.041 Германські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

англійська 

15 9 32,9 

  

  

035.041 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - 
англійська (переклад) 

5 5 32,9 



  
  

035.043 Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша - німецька 
5 1 32,9 

  
  

035.051 Романські мови та літератури 

(переклад включно), перша - іспанська 
5 3 32,9 

  
  

035.052 Романські мови та літератури 
(переклад включно), перша - італійська 

5 5 32,9 

  
  

035.055 Романські мови та літератури 
(переклад включно), перша - 

французька 

5 4 32,9 

  
  

035.065 Східні мови та літератури 

(переклад включно), перша - китайська 
5 5 32,9 

  
  

035.069 Східні мови та літератури 
(переклад включно), перша - японська 

5 5 32,9 

  75 053 Психологія 20 16 41,4 

  115 061 Журналістика 24 24 40,7 

  
25 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
5 5 48,9 

  125 073 Менеджмент 38 37 67,7 

  25 081 Право 5 5 52,7 

  15 111 Математика 5 5 34,0 

  42 122 Комп'ютерні науки 10 10 41,7 

  25 125 Кібербезпека 5 5 42,4 

  25 227 Фізична терапія, ерготерапія 5 5 71,8 

  75 231 Соціальна робота  20 20 34,2 

  
50 

281 Публічне управління та 

адміністрування 
15 15 53,4 

  
25 

291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії 

10 10 82,3 

Разом  410 387  

ОР - Третій (освітньо-науковий). Ступінь доктора філософії 

20 011 Освітні, педагогічні науки 6 9 36,8 

5 012 Дошкільна освіта 2 1 5,9 

 3 017 Фізична культура і спорт 2 0 20,1 

  
5 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація 
1 2 24,3 

  5 025 Музичне мистецтво 1 1 15,2 

  5 032 Історія та археологія 4 3 24,6 

  5 033 Філософія 1 1 11,6 

  20 035 Філологія 6 9 41,0 

  4 051 Економіка 1 0 23,2 

  5 053 Психологія 4 1 19,2 

  3 125 Кібербезпека 2 0 20,2 

  5 231 Соціальна робота 2 0 17,4 

  
  

Разом  32 27  

ОР - Науковий. Ступінь доктора наук 

  035 Філологія 0 1 7,6 

  053 Психологія 0 0 6,1 

Разом  0 1  

 

Москаленко В.А. повідомив, що:  

• конкурсні пропозиції відповідають критеріям, вказаним в оголошенні про 

проведення конкурсу, розміщеному на офіційному сайті Департаменту освіти і 

науки та відповідно до конкурсних заявок від 12 закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 



акредитації, ними збережено спеціалізацію та їх перепрофілювання не 

передбачено, а саме:  

– Державного вищого навчального закладу «Київський механіко-

технологічний коледж»; 

– Державного вищого навчального закладу «Київський коледж легкої 

промисловості»/Фахового коледжу прикладних наук;  

– Державного вищого навчального закладу «Київський електромеханічний 

коледж»; 

– Державного вищого навчального закладу  «Київський коледж транспортної 

інфраструктури»/ Фаховий коледж транспортної інфраструктури; 

– Державного вищого навчального закладу «Київський коледж будівництва, 

архітектури та дизайну»; 

– Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка; 

– Державного вищого навчального закладу «Київський енергетичний коледж»; 

– Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного; 

– Київського державного коледжу туризму та готельного господарства; 

– «Київського авіаційного технікуму»; 

– «Київського технікуму електронних приладів»; 

– Державного закладу «Київський коледж зв'язку».  

• відповідно до конкурсної заявки Фахового коледжу «Універсум», який є 

відокремленим структурним підрозділом Київського університету імені Бориса 

Грінченка та заявки Київського університету імені Бориса Грінченка, ними 

збережено спеціалізацію та їх перепрофілювання не передбачено;  

• конкурсні заявки містять інформацію про наявність необхідних умов для 

здійснення підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів у 

закладах вищої та фахової передвищої освіти м. Києва І-ІІ рівнів акредитації, які 

у 2018 році передано на фінансування з державного бюджету до міського, 

Фаховому коледжі «Універсум» та Київському університеті імені Бориса 

Грінченка. Сумарно кількість фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, 

яких пропонується підготувати в розрізі кожної спеціальності та освітньо-

професійного рівня не перевищує обсягів, затверджених розпорядженням № 667;  

та запропонував схвалити розміщення регіонального замовлення на підготовку 

фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів на 2020 рік у зазначених 12 

закладах вищої та фахової передвищої освіти м. Києва І-ІІ рівнів акредитації, які у 

2018 році передано на фінансування з державного бюджету до міського, Фаховому 

коледжі «Універсум» та Київському університеті імені Бориса Грінченка в обсягах, 

поданих у конкурсних заявках.  

 

СЛУХАЛИ: Шуляка М.В., який  запропонував обговорити внесену пропозицію та 

визначитись шляхом голосування. 

Члени конкурсної комісії висловились стосовно внесеної пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: схвалити в обсягах, затверджених розпорядженням № 667, 

розміщення регіонального замовлення на підготовку у 2020 році:  



• фахівців у 12 закладах вищої та фахової передвищої освіти м. Києва І-ІІ рівнів 

акредитації, які у 2018 році передано на фінансування з державного бюджету до 

міського, Фахового коледжу «Універсум»;  

• наукових, науково-педагогічних кадрів у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка.  

"за" – 16, "проти" – 0, "утримались" – 0, "відсутні" – 1.      

 

УХВАЛИЛИ:  

- підтримати в обсягах конкурсної заявки та відповідно до розпорядження № 667 

розміщення регіонального замовлення на підготовку у 2020 році: 

o фахівців за кошти бюджету м. Києва у закладах вищої та фахової передвищої 

освіти І-ІІ рівнів акредитації, а саме у:  

- Державному вищому навчальному закладу «Київський механіко-

технологічний коледж»; 

- Фаховому коледжі прикладних наук (Державному вищому навчальному 

закладу «Київський коледж легкої промисловості»); 

- Державному вищому навчальному закладу «Київський електромеханічний 

коледж»; 

- Фаховому коледжі транспортної інфраструктури (Державному вищому 

навчальному закладу «Київський коледж транспортної інфраструктури»); 

- Державному вищому навчальному закладі «Київський коледж 

будівництва, архітектури та дизайну»; 

- Київському професійно-педагогічному коледжі імені Антона Макаренка; 

- Київському державному коледжі туризму та готельного господарства; 

- «Київському авіаційному технікумі»; 

- Державному закладі «Київський коледж зв'язку»;  

- Державному вищому навчальному закладі «Київський енергетичний 

коледж»; 

- Олімпійському коледжі імені Івані Піддубного; 

- «Київському технікумі електронних приладів»;  

- Фаховому коледжі «Універсум»;  

o наукових, науково-педагогічних кадрів у Київському університеті імені 

Бориса Грінченка.  

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: Карась І.В. повідомила, що:  

- конкурсні пропозиції від 4 закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації 

медичної галузі відповідають критеріям, зазначеним в оголошенні про 

проведення конкурсу, розміщеному на офіційному сайті Департаменту 

освіти і науки та мають необхідні умови для здійснення підготовки фахових 

молодших бакалаврів (молодших спеціалістів) та підвищення кваліфікації 

кадрів; 

- зазначені у конкурсних заявках кількісні показники прийому студентів на 

навчання до ЗВО медичної галузі відповідають ліцензованим обсягам та не 

перевищують обсяги, затвердженого регіонального замовлення за 



вищезазначеними спеціальностями на 2020 рік відповідно до розпорядження 

№ 667.  

 

Пропозиції щодо розміщення регіонального замовлення на підготовку 

фахівців у закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Департаменту 

охорони здоров’я за кошти бюджету міста Києва у 2020 році 

 

№ 

з/п 
Назва ЗВО 

Л
іц

ен
зі

й
н

и
й

 

о
б

ся
г
 Освітньо - кваліфікаційний 

рівень, код, найменування 

спеціальності 

Обсяги 

регіонального 

замовлення (осіб) 

2020 рік 

Орієнтовна 

середня 

вартість 

підготовки 

одного 

фахівця, 

тис.грн 
Прийом Випуск 

1 

ВНЗ  

"Перший 
Київський 

медичний 

коледж" 

120 

223. Медсестринство: 
спеціалізація   

"Сестринська справа" 

(фаховий молодший бакалавр) 

75 49 69,0 

120 
223. Медсестринство: 
спеціалізація  "Лікувальна справа" 

(фаховий молодший бакалавр) 

70 46 
82,4 

30 

223. Медсестринство: 

спеціалізація  "Медико-
профілактична справа" 

(фаховий молодший бакалавр) 

-  - - 

120 

224. Технології діагностики та 
лікування:  

спеціалізація  "Лабораторна 

діагностика" (фаховий молодший 

бакалавр) 

45 42 51,9 

Разом 190 137  

2 

Вищий 

навчальний 
заклад 

"Київський 

медичний 
коледж №3" 

300 

223. Медсестринство  

спеціалізація 
"Сестринська справа"  

(фаховий молодший бакалавр) 

175 160 69,0 

60 

223. Медсестринство 

спеціалізація 
 "Акушерська справа" 

(фаховий молодший бакалавр)  

30 28 53,6 

Разом 205 188  

3 

ВНЗ 

"Київський 

медичний 
коледж ім П. 

І. Гаврося" 

120 

223. Медсестринство  

Спеціалізація 

"Сестринська справа" 
(фаховий молодший бакалавр) 

50 48 69,0 

90 

223. Медсестринство  

Спеціалізація 

"Лікувальна справа" 
(фаховий молодший бакалавр) 

20 20 82,4 

60 

226 "Фармація, промислова 

фармація" 
спеціалізація Фармація 

(фаховий молодший бакалавр) 

20 20 65,6 

Разом 90 88  

4000 
Підвищення кваліфікації 
223. Медсестринство  

 

4000 4000  



 

Карась І.В. запропонувала схвалити розміщення регіонального замовлення у 

закладах вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації Департаменту охорони здоров’я 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2020 рік в обсягах, поданих у конкурсних заявках та відповідно 

до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 05.05.2020 № 667 «Про затвердження регіонального 

замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва 

на 2020 рік».  

 

Шуляк М.В. запропонував обговорити внесену пропозицію та визначитись шляхом 

голосування.  

Члени конкурсної комісії висловились стосовно внесеної пропозиції.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"за" – 16, "проти" – 0, "утримались" – 0, "відсутні" – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: підтримати в обсягах поданої конкурсної заявки розміщення 

регіонального замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів (молодших 

спеціалістів) та підвищення кваліфікації кадрів закладами вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) за кошти бюджету м. Києва на 

2020 рік у:  

– Вищому навчальному закладі  «Перший Київський медичний коледж»; 

– Вищому навчальному закладі «Київський медичний коледж» № 3"; 

– Вищому навчальному закладі «Київський медичний коледж  

ім. П. І. Гаврося»; 

– Вищому навчальному закладі «Київський міський медичний коледж»                      

Рішення прийнято. 

 

ВИСТУПИЛИ: Шуляк М.В., який оголосив конкурсні заявки, що надійшли від 4 

закладів вищої мистецької освіти муніципального підпорядкування.  

 

 

4 

Вищий 
навчальний 

заклад 

Київський 
міський 

медичний 

коледж 
(ВНЗ  

КММК) 

330 

223. Медсестринство:  
спеціалізація 

"Сестринська справа" 

(фаховий молодший бакалавр)  

220 220 69,0 

90 

223 Медсестринство: 

спеціалізація Стоматологія 

ортопедична 

(фаховий молодший бакалавр) 

5  5  14,6 

Разом 225 225  

 
Всього (фаховий молодший бакалавр):  710 638  

Всього (підвищення кваліфікації кадрів):  4000 4000  



Пропозиції щодо розміщення регіонального замовлення на підготовку 

фахівців у закладах вищої мистецької освіти муніципального 

підпорядкування за кошти бюджету міста Києва у 2020 році 

 
 

№ 

з/п 
Назва ЗВО 

Л
іц

ен
зі

й
н

и
й

 о
б

ся
г 

Освітньо - кваліфікаційний 

рівень, код, найменування 

спеціальності 

Обсяги 

регіонального 

замовлення (осіб) 

2020 рік 

 

Орієнтов

на 

вартість 

підготовк

и одного 

фахівця, 

тис.грн 

 

 Прийом Випуск 

 

1 

Київська 
муніципальна 

академія естрадного 

та циркового 
мистецтв 

20 
025 Музичне мистецтво 

(фаховий молодший бакалавр) 
8 8 

126,2 

 72 
026 Сценічне мистецтво 
(фаховий молодший бакалавр) 

35 35 
66,3 

 120 
025 Музичне мистецтво 

(бакалавр) 
20 10 

163,2 

 200 
026 Сценічне мистецтво 
(бакалавр)  

40 31 
88,2 

 30 
025 Музичне мистецтво 

(магістр) 
15 10 

93,2 

 55 
026 Сценічне мистецтво 
(магістр) 

4 24 
50,2 

 Разом  122 118  

 

2 
Київський інститут 

музики  ім. 

Р.М. Глієра 

107 
025 Музичне мистецтво 

(фаховий молодший бакалавр) 
107 103 

126,2 

 50 
025 Музичне мистецтво 

(бакалавр) 
50 50 

163,2 

 30 
025 Музичне мистецтво 
(магістр) 

30 29 
93,2 

 Разом  187 182  

 

3 
Київська Академія 

мистецтв 

10 
023 Образотворче мистецтво 

(бакалавр) 
5 0 

132,3 

 10 
025 Музичне мистецтво 

(бакалавр)  
5 7 

163,2 

 10 
026 Сценічне мистецтво 
(бакалавр) 

5 0 88,2 

 Разом  15 7  

 

4 

Коледж 

хореографічного 

мистецтва «Київська 
муніципальна 

академія танцю  

ім. С. Лифаря 

50 

 
 

024 Хореографія  

(фаховий молодший бакалавр) 
27 27 152,3 

40 024 Хореографія (бакалавр) 27 0 149,2 

 Разом  54 54  

  Всього: 378 361  

 

 

 

 



Шуляк М.В.: 

- зазначив, що конкурсні пропозиції відповідають критеріям, вказаним 

в оголошенні про проведення конкурсу розміщеному на офіційному сайті 

Департаменту освіти і науки; 

- поінформував, що зазначені у конкурсних заявках кількісні показники 

прийому студентів на навчання до закладів вищої освіти мистецького 

спрямування знаходяться в межах затверджених ліцензійних обсягів та не 

перевищують обсяги затвердженого регіонального замовлення за 

вищезазначеними спеціальностями на 2020 рік; 

- повідомив, що конкурсні заявки містять інформацію про наявність 

необхідних умов для здійснення підготовки фахових молодших бакалаврів 

(молодших спеціалістів), бакалаврів та магістрів у вищих мистецьких 

закладах освіти м. Києва; 

- поінформував, що на етапі підготовки регіонального замовлення відбулась 

технічна помилка і не було включено 5 місць за напрямом підготовки 026 

«Сценічне мистецтво» на освітньо-професійний рівень «Бакалавр». Таким 

чином, запропонував звернутись з проханням до Департаменту освіти і науки 

для внесення відповідних змін до розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

05.05.2020 №667 «Про затвердження регіонального замовлення на 

підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста 

Києва на 2020 рік»;  

- з огляду на те, що Київська Академія мистецтв подала конкурсні заявки в 

повному обсязі, запропонував розглядати заявку без частини стосовно 

зазначеної кількості фахівців по спеціальності  026 «Сценічне мистецтво» на 

освітньо-професійний рівень «Бакалавр» в кількості 5 осіб і повернутися до 

розгляду частини заявки після внесення відповідних змін до розпорядження 

№ 667.  

Члени конкурсної комісії висловились стосовно внесеної пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

"за" – 16, "проти" – 0, "утримались" – 0, "відсутні" – 1.  

 

УХВАЛИЛИ:  

• підтримати в обсягах поданої конкурсної заявки розміщення регіонального 

замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів (молодших 

спеціалістів), бакалаврів та магістрів за кошти бюджету м. Києва у:  

– Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв; 

– Київському інституті музики ім. Р.М. Глієра; 

– Коледжі хореографічного мистецтва «Київська муніципальна академія 

танцю      ім. С. Лифаря», в обсягах поданої конкурсної заявки; 

– Київській академії мистецтв без частини стосовно зазначеної кількості 

фахівців по спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» за освітньо-

професійним рівнем «Бакалавр» в кількості 5 осіб; 



• повернутися до розгляду частини конкурсної заявки Київської академії мистецтв 

після внесення Департаментом освіти і науки відповідних змін до розпорядження 

№ 667. 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Юрченко С.П., яка оголосила, що пропозиції, які міститься у 

конкурсній заявці на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти 

бюджету міста Києва у Київському університеті імені Бориса Грінченка на 2020 

рік, відповідають ліцензованим обсягам та не перевищують обсяги затвердженого 

регіонального замовлення за вищезазначеними спеціальностями на 2020 рік 

відповідно до розпорядження № 667. 

 

Пропозиції щодо розміщення регіонального замовлення на підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста Києва у 

Київському університеті імені Бориса Грінченка на 2020 рік 

 

№ 

з/

п 

Назва закладу 

вищої освіти 

Код та найменування спеціальності 

(спеціалізації) 

Ліцензій

ний 

обсяг 

Обсяги регіонального 

замовлення (осіб)  

2020 рік 

Прийом  Випуск 

1 2 3 4 5 6 

  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (кваліфікаційна 

категорія: спеціаліст, перша, друга, вища) 

1 Інститут 

післядипломної 
педагогічної 

освіти 

Директори ЗДО, ЗЗСО  

(заступники директорів ЗЗСО, 
вихователі-методисти ЗДО) 

 2050 2050 

2 Педагогічні працівники ЗДО, ЗЗСО, 

ЗПО та ДЮСШ 
 27 250 27 250 

3 Медичні працівники ЗДО, ЗЗСО 
 700 700 

  Всього: 0 30 000 30 000 

 

Юрченко С.П. зазначила, що: 

- конкурсні пропозиції відповідають критеріям, вказаним в оголошенні про 

проведення конкурсу, розміщеному на офіційному сайті Департаменту 

освіти і науки; 

- зазначені у конкурсній заявці кількісні показники прийому 

студентів/слухачів/здобувачів освіти на навчання до Київського університету 

імені Бориса Грінченка знаходяться в межах затверджених ліцензійних 

обсягів та не перевищують обсяги затвердженого регіонального замовлення 

за вищезазначеними спеціальностями на 2020 рік; 

- конкурсна заявка містить інформацію про наявність необхідних умов для 

здійснення перепідготовки кадрів у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка м. Києва;  



та запропонувала схвалити розміщення регіонального замовлення на 

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету міста 

Києва у Київському університеті імені Бориса Грінченка на 2020 рік в обсязі 

конкурсної заявки. 

 

Шуляк М.В. запропонував обговорити внесену пропозицію та визначитись шляхом 

голосування. 

Члени конкурсної комісії висловились стосовно внесеної пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"за" – 16, "проти" – 0, "утримались" – 0, "відсутні" – 1.      

 

УХВАЛИЛИ: підтримати розміщення регіонального замовлення на підвищення 

кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти бюджету у Київському університеті 

імені Бориса Грінченка за кошти бюджету м. Києва на 2020 рік в обсязі наданої 

конкурсної заявки. 

Рішення прийнято. 

 

СЛУХАЛИ: Шуляка М.В., який зазначив про необхідність всім виконавцям 

регіонального замовлення у термін до 01 вересня 2020 року укласти контракти 

(договори) з головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням 

вартості освітніх послуг за кожним освітньо-професійним рівнем та кожною 

спеціальністю. 

Шуляк М.В. повідомив, що з метою верифікації визначеної орієнтовної вартості 

освітньої послуги за рахунок бюджету м. Києва структурним підрозділам Київської 

міської державної адміністрації, у підпорядкуванні яких є заклади вищої освіти  

І-ІV рівнів акредитації, необхідно надати до 01 серпня 2020 року інформацію про 

вартість освітньої послуги по кожному освітньо-професійному рівню та 

спеціальності за рахунок позабюджетних джерел (контракт).  

Члени конкурсної комісії висловились стосовно внесеної пропозиції.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

"за" – 16, "проти" – 0, "утримались" – 0, "відсутні" – 1.  

 

УХВАЛИЛИ: структурним підрозділам КМДА, у підпорядкуванні яких є заклади 

вищої освіти І-ІV рівнів акредитації, необхідно надати до 01 серпня 2020 року 

інформацію про вартість освітньої послуги по кожному освітньо-професійному 

рівню та спеціальності за рахунок позабюджетних джерел (контракт). 

Закладам вищої освіти І-ІV рівнів акредитації: 

- не допускати перерозподілу кількості місць за спеціальностями, 

перерозподіляючи їх на місця, на які був недобір. У разі, якщо під час вступної 

кампанії були подані заяви від абітурієнтів, які належать до пільгових категорій 

(діти з інвалідністю, діти-сироти та діти учасників ООС (АТО)), конкурсна 

комісія розглядатиме це питання і шляхом голосування ухвалить відповідне 

рішення про внесення змін до розпорядження № 667. У випадку, якщо дитина 

під час навчання на контрактній формі навчання потрапила до пільгової 



категорії, то комісія розглядатиме це питання в індивідуальному порядку та 

шляхом голосування ухвалить відповідне рішення про внесення змін до 

розпорядження № 667;   

- здійснювати прийом студентів пільгових категорій у  рамках загальної кількості 

доведеного регіонального замовлення, не збільшуючи його. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати структурним підрозділам виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що є 

замовниками регіонального замовлення, укласти відповідні угоди із закладами 

професійної (професійно-технічної), вищої та фахової передвищої освіти, які 

визначені виконавцями регіонального замовлення та розміщення якого погоджено 

Комісією, у термін до 01 вересня 2020 року за визначеною на 2020-2021 навчальний 

рік вартістю освітніх послуг за кожним освітньо-професійним рівнем та кожною 

спеціальністю.  

У зв’язку із технічною помилкою, Департаменту освіти і науки внести відповідні 

зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 05.05.2020 №667 «Про затвердження 

регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 

та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів за кошти 

бюджету міста Києва на 2020 рік» щодо включення 5 місць за освітньо-

професійним рівнем «Бакалавр» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво».  

Рішення прийнято. 
 

голова комісії: 

________________ Шуляк Микола Васильович; 

 

члени комісії:  

________________ Біба Лариса Миколаївна; 

________________ Бондаренко Олег Миколайович; 

________________ Борисенко Людмила Миколаївна; 

________________ Вчорашня Олена Василівна; 

________________ Карась Ірина Василівна; 

________________ Качан Лариса Георгіївна; 

________________ Кобилянський Сергій Анатолійович; 

________________ Москаленко Володимир Анатолійович; 

________________ Орисенко Тетяна Миколаївна; 

________________ Поздєєва Катерина Вікторівна; 

________________ Трав’янова Олена Анатоліївна; 

________________ Трофименко Олександр Миколайович; 

________________ Челомбітько Вікторія Юріївна; 

________________ Шкумбатюк Карина Любомирівна; 

________________ Юрченко Світлана Павлівна. 


