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ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИИМАННЯ
ДО К О М У Н А Л Ь Н О Г О ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«БРОВАРСЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ»
( учнів 7- 11 класів)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.

1.2.

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Броварське
вище училище фізичної культури» є спеціалізованим навчальним закладом
спортивного профілю (далі заклад), який забезпечує розвиток спортивних
здібностей та обдарувань дітей і молоді з метою підготовки спортсменів до
національних збірних команд України. За освітнім статусом - це вищий
навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців з
вищою освітою на освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста
/Ліцензія серія АЕ № 458739 від 05.08.2014 року, Сертифікат про
акредитацію серія НД-1 № 1071942 від 01.09.2014 року/. А також надає повну
загальну середню освіту /Свідоцтво про атестацію серія ВНЗ № 002307 від
27.02.2015 року/.
На навчання приймаються юнаки і дівчата, які мають:
- відповідний рівень спортивно-технічної підготовленості,, що відповідає
Типовому навчальному плану з видів спорту для вищих училищ фізичної
культури, училищ олімпійського резерву та ліцеїв-інтернатів спортивного
профілю затвердженого на поточний олімпійський цикл центральними
органами державної влади в галузі спорту і освіти;
і

-

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

функціональні можливості і стан здоров'я, які дозволяють тренуватися за
програмами
підготовки
у спеціалізованих
навчальних
закладах
спортивного профілю та збірних командах України різних вікових
груп в режимі 24-32 навчальних годин на тиждень;
- достатній рівень знань з основних загальноосвітніх предметів;
- пройшли вступні випробування.
Прийом учнів до закладу здійснюється на конкурсній основі у 7-10 класи і, як
виняток, в 11 клас з числа спортсменів дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, спортивних
секцій
і команд на
відділення:
бокс, боротьба вільна (юнаки та
дівчата), велоспорт, веслування академічне (юнаки та дівчата), гандбол
(юнаки та дівчата), легка атлетика, лижні гонки, плавання, хокей з
шайбою, додатковий контингент.
Навчання у закладі проводиться за державними навчальними програмами.
Після
його закінчення учні отримують свідоцтво про базову загальну
середню освіту (на базі 9 класів) та атестат про повну загальну середню
освіту. Спортсмени, які мають високі спортивні результати, входять до
складу збірних команд України з видів спорту рекомендуються для вступу на
1 курс училища. Вступ до училища здійснюється на загальних засадах згідно
з чинним законодавством.
Заклад забезпечує підготовку спортсменів до складу збірних команд
Київської області та України. В закладі організований протягом року
навчально-тренувальний процес з дворазовими щоденними тренуваннями.
Вихованці закладу знаходяться на неповному державному забезпеченні
(забезпечуються безкоштовним житлом у гуртожитку, харчуванням за
встановленими
нормами, медичним обслуговуванням,
користуються
спортивними спорудами, спортивним інвентарем, обладнанням).
З метою відбору дітей у закладі запроваджені наступні форми роботи:
- "День відкритих дверей" (перший вівторок кожного місяця);
- оглядові навчально-тренувальні збори протягом року (до семи днів);
- контрольно-оглядові змагання з видів спорту (квітень-травень, за
графіком).
У конкурсному відборі можуть брати участь учні незалежно від місця
проживання. Проте перевага надається тим учням, які проживають в
Київській області та пройшли попередню підготовку в дитячо-юнацьких
спортивних
школах,
спеціалізованих
дитячо-юнацьких
школах
олімпійського резерву, інших спортивних закладах.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ

2.1.

2.2.

Випробування в рамках
основного конкурсного приймання дітей
проводиться після закінчення навчального року в два етапи: червень та
серпень.
Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у
приміщенні навчального закладу, на сайті БВУФК не пізніше ніж за два
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2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

місяці до початку конкурсного приймання. Зміст оголошення доводиться до
відома населення через засоби масової інформації.
^
Попередні списки учнів у 7-10 класи, які пройшли конкурсне
випробовування, формуються у червні місяці, остаточні - 24 серпня.
Для доукомплектування навчально-тренувальних груп і команд з ігрових
видів спорту, окремі перспективні спортсмени з числа учнів загальноосвітніх
навчальних закладів, можуть бути зараховані на конкурсній основі
на
вакантні місця у відповідні класи протягом навчального року.
Додаткове конкурсне приймання відбувається за таких самих умов, що і
основне. Як правило, такі зарахування проводяться після закінчення
навчального семестру.
До закладу здійснюється обмежений відбір учнів на види спорту додаткового 1
контингенту. Прийом учнів до додаткового контингенту проводиться:
- на підставі рекомендаційних листів органу управління з питань фізичної
культури та спорту Київської обласної державної адміністрації;
- за результатами тестувань з загальної та спеціальної фізичної підготовки;
- за підсумками співбесіди;
- на основі даних поглибленого медичного огляду.
Для проведення вступних випробувань з обраного виду спорту в закладі
створюються конкурсна комісія, предметна комісія з видів спорту склад
яких затверджується директором навчального закладу за погодженням з
Радою навчального закладу. До складу комісій входять провідні спеціалісти
закладу та області. Головою конкурсної комісії є директор навчального
закладу.
До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб,
що їх замінюють, що подається на ім'я директора закладу, табеля успішності
учня.
Обов'язковою умовою при вступі до закладу є довідка про поглиблений
медичний огляд, результати якого можуть бути підставою для відмови у
зарахуванні.
3. ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1.

3.2.

3.3.

'

Конкурсне приймання учнів, які вступають до закладу, проводиться у
терміни визначені навчальним закладом у формі
здачі практичних
контрольних тестів з загальної та спеціальної фізичної підготовки по
обраному виду спорту та співбесіди.
Практичні тести з загальної та спеціальної фізичної підготовки розробляє
конкурсна комісія на основі нормативних вимог до загальної та спеціальної
фізичної підготовки викладених у навчальних програмах з видів спорту для
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих шкіл олімпійського
резерву та шкіл вищої спортивної майстерності, які затверджуються
директором закладу та погоджуються з головним управлінням освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації.
Адміністрація закладу самостійно визначає чисельність конкурсної та

3.4.

3.5.

предметної комісії з видів спорту, а також види, форми проведення та
кількість конкурсних випробувань.
Співбесіда передбачає проведення опитування учнів з метою отримання
інформації про рівень знань, здібності і нахили учнів у вигляді усних та
письмових відповідей на запитання анкети. Запитання анкети розробляє
конкурсна комісія, які затверджуються директором закладу.
Учні, які входять до резервного складу, є кандидатами або членами
національних збірних команд України з видів спорту, є переможцями,
призерами та учасниками офіційних міжнародних змагань у складі збірних
команд України з видів спорту, переможці та призери першостей та
чемпіонатів України поточного року, майстри спорту України та майстри
спорту України міжнародного класу звільняються від конкурсного
випробовування з загальної та спеціальної фізичної підготовки. У такому разі
учневі виставляється максимальна сума балів. З даною категорією учнів
проводиться тільки співбесіда.
4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Учні, які згідно з рейтингом, пройшли конкурс
зараховуються до
навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної
комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення
результатів конкурсу.
До навчального закладу подаються такі документи:
- Заява батьків.
- Свідоцтво про народження/ оригінал та копія/.
- Особова справа зі школи (для учнів 7,8,10,11 класів).
- Табель успішності учня (при зарахуванні серед навчального року).
- Медичні довідки / форма № 086-у, форма № 63, форма № 26/.
- Довідка з місця проживання та про склад сім'ї.
>
- Залікова класифікаційна книжка спортсмена.
- 6 фотокарток / 3x4см/.
При зарахуванні, незалежно від конкурсної ситуації, обов'язковим є
виконання вимог з спортивної підготовленості вступника на початок
навчального року, встановлених Типовим навчальним планом з видів спорту
для вищих училищ фізичної культури, училищ олімпійського резерву та
ліцеїв-інтернатів спортивного профілю затвердженого на поточний
олімпійський цикл центральними органами державної влади в галузі спорту
та освіти. Невиконання цих вимог є підставою для відмови у зарахуванні
1
учнів або переведення їх за місцем проживання в процесі навчання.
Якщо учні, їх батьки або особи, які їх заміняють, не згодні з рішенням
конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з
апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів
конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.
Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад
якої визначається навчальним закладом. У
разі,
якщо
висновки
4

4.6.
4.7.

апеляційної
комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні
можуть звернутися до Департаменту освіти і науки Київської обласної
державної адміністрації, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої
є остаточним.
Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до навчального закладу,
продовжують навчання у закладі, де вони навчалися раніше.
Учні закладу, які не засвоюють загальноосвітню, професійну та спортивну
програми, мають відхилення у стані здоров'я, систематично порушують
дисципліну, спортивний режим, правила внутрішнього розпорядку, протягом
року за рішенням Ради навчального закладу переводяться на навчання до
загальноосвітньої школи за місцем проживання (п. 26. «Положення про
спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю», затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.1999 р. № 2061, та
«Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних
закладів системи загальної середньої освіти»,
затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України № 319 від 14.04.2008 р.).

Наша адреса: 07401, Київська обл. м. Бровари, вул. Шевченка, 21
тел: /045-94/5-69-08, 5-45-68
e-mail: bvufk-p@ukr.net
http://bvufk.ho.ua
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