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I. Загальна частина
1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу <ТетiiЪське професiйно-

технiчне уr"о"щ"о ,i zozO piK (далi - Правила прийому) розробленi на ocHoBi Типовйх

правил прийому до професiйно-технiчних навчальних закладiв Украiъи, затверджених

,un*oцa Mirricr"p"r"u освiти i науки Украiни вiд |4 травня 20|З рокУ Jt 499 та
зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 29 травня 2013 року за Ns 823/23355,

вiдповiдно до Положення про професiйно-технiчний навчальний заклад, затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05.08.1998 Jф |240, статУту rIилища.
1.2. Що Щержавного навчального заклаДУ <TeTiTBcbKe професiйно-технiчне училище>>

(дqлi училище) приймаються громадяни Украiни та особи без громадянства, щО

перебувають в УкраiЪi на законних пiдставах.
1.3. Громадяни Украiни мilють piBHi права на здобугтя професiйно-технiчноi освiтИ

вiдповiдно до cBoix здiбностей i нахилiв незzlлежно вiд нацiональностi, раси, cTaTi,

соцiального i майнового стану, свiтоглядних i полiтичних переконань, ставлення до релiгii,
вiросповiдання, стану здоров'я, мiсця проживання та iнших обставин.

особи без громадянства здобувають професiйно-технiчну ocBiTy вiдповiдно до

чинного законодавства УкраiЪи.
особа, яку визнано бiженцем або особою, яка потребуе додаткового захисту, мае

piBHe з громадянами УкраiЪи право на ocBiTy.

обмеження допускzIються за медичними та вiковими показниками, а такоЖ

[оказник€lN,Iи професiйноi придатностi, що визначаються Кабiнетом MiHicTpiB Украtни.
1.4. Прийом громадян до училища здiйснюсться для здобугтя професiй за ocBiTHbo-

квалiфiкацiйним piBHeM квалiфiкований робiтник.
1.5. Прийом громадян на первинну професiйну пiдготовку здiйснюеться за рахунок

видаткiв, що здiйснюються з обласного бюджету на оплату послуг з пiдготовки

квалiфiкованих робiтникiв на умовах регiонального замовлення у закладах професiйноi
(професiйно-технiчноi) освiти державнот форми власностi. Прийом громадян понад

регiональне замовлення, а також перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiт здiйснюються за

рахунок коштiв фiзичних та (або) юридичних осiб.

II. Приймальна комiсiя
2.1, Прийом до гмлища здiйснюс приймальна комiсiя.
2.2. очолюе приймальну KoMiciю директор г{илища, який cBoiМ наказом визначае та

затверджуе персональний склад KoMicii i порядок if роботи.
2.3. Приймальна комiсiя:
органiзовуе прийом заrIв та документiв;
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3. 7122 Муляр
7133 Штукатур

Код за ДК 003:2010 та назва професii 7й ffir-"r*ник-цдцтqчцик

iтнiй та освiтньо-квалiфiкачiйний Квалiфiкований робiтник
вень випчскника

Квалiфi качiя випускника
Муляр 4-го розряду. Штукатур 3-го розрялу.
ЛиIдовальник-плиточник 3 -го розряду.

,MiH навчання за професiями 2 роки

умови навчання Регiональне замовленt{я
! IIfTvKaTvn I Лrцю"ur,ьник-плиточникi Муляр i Штукатур l_

BiK: прийняття на роботу
здiйсrпоеться пiсля
закiнчення строку навчання
вiдповiдно до законодавства
сmаmь : чоловiча, жiноча
меduчнi обмеuсення
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iru"ou"r" - не менше 18 рЪкiв |злiйстпоеться пiсля закiнчення

ic*o-u, чоловiча, жiноча |стро*у 
навчання вiдповiдно до

iМеDuЧНi ОбМеlСеННЯ 
lЖ},|iН:;Ёiч. жiноча

спецiальнi
вимоги

меDuчнi обмелtсення
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|Кол за ДК 003:20l0 та назва професii

4221 облiковець з ресстрацii бухгалтерських даних

;й;i;;;;й;;;fii;;;й;----- r__p!i-----
Форма навчання ,Щелна

умови навчання Регiоцальне замовлення
--т------------------
i Облiковець з реестрачiТ бухгалтерських даних
l

Код за ДК 003:2010 та на:}ва професii
8331 Тракгорист-машинiст сiльськогосподарського

]пецiальнi
вимоги

Швачка Кравець

Вlк.,прийнятгя на робоry здiйснюеться
пiсля закiнчення навчання вiдповiдно до
законодавства
Сmаtпь: чоловiча, жiноча
меduчнi обмескення

BiK; прийняття на роботу здiйснюеться
пiсля закiнчення навчання вiдповiдно до
законодавства

сmаmь: чоловiча, жiноча
меduчнi обмеuсення

ппqчппяцi пбсqги ппийомч 20 осiб

lпянованi обсяги поийомч 20 осiб
5ii-li"lйiiЪЪБiй;Б;iбi-iцiйrй квапiфiкованийробiтник
liBeHb випускника

К"*lфi,;цl;;йr;;;;;---_-_-_ Облiковець з реестрачii булI-19р9!_{_gдчц___

вступника Базова загальна сер9дцl 
_о_с_р_1I?_.._Е_.: l_ууqlдр_

осiб
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витрати, по забезпеченню витратними матерlалами для навчально-

вир;бничих потреб, здiЙснення виробничого навчання у обсягах,

{<{.*

спецiальнi вимоги

6.

,Щодатковi
умови

витрати, по забезпеченню витратними матерlалами для навчально-

""роб"".r"" 
потреб, здiйснення виробничого. навчання у обсягах,

передбачених робочими навчальними планами пiдготовки квалiфiкованих

робiтникiв за зазначеними професiями, здiйс

**r.

Квалiфiкований робiтник

спецiа:lьнi вимоги

7.

,Щодатковi
умови

витрати, по забезпеченню витратними матерl€rлами для навчi}льно-

вир;бничиХ потреб, здiЙснення виробничого. навчання у обсягах,

передбачених робочими навчаJIьними планап4и пiдготовки квалiфiкованих

робiтникiв за зzвначеними професiями, здiйснюеться за р

2.7.Порядок роботи приймальноi KoMicii: понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер, п'ятниця,

субота з 8-00 до 17-00 год.; недiля - вихiдний день.

категорiТ кА 1 >;

й;й-;;;й;;;й;ь;й; б мiсяцiв

Форма навчання [енна
умови навчання З а рахун9 ц ф!э ц_ч_g :з_ рр_tr_дry_y_ц1_9_с_iq

спецiальнi
вимоги й;*.;"рйй""ття на робоry здiйснюеться вiдповiдно до законодавства

сmаmь: чоловiча
иеduчнi обмелсення

,Щодатковi
умови

бiiili"lйiiБё-iiй;Ъ;;iбiкiцiЬии квалiфiкований робiтник
DiBeHb випускника

ьБй;;;;;; денна

умови навчання За рахунок фiзичццl11 рр_i14I]:_ц_ц_ц g_c_iq

BiK., пiсля закiнчення TepMiHy навчаннrI - бiльше l7 poKiB, з вiковши

обмеженням на rrраво використання посвiдчення водiя з 18 poKiB

сmаmь: чоловiча, жiноча
меduчнi обмеltсення

ппянппанi обсяги ппийомч 30 осiб

Dй;;;;;;;;;; денна

умови навчання За рахунок фiзичних та_ ррцдцц_ч}__99iq
BiK.. пiсля закiнчення TepMiHy навчаннJI - бiльше 17 poKiB, з вiковиrv

обмеженням на право використання посвiдчення водiя з l8 poKiB

Сmаmь: чоловiча, жiноча
меluчнi обмееrcення



ý.

III. Щокументи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заrIву про вступ до училища, вказуючи обрану

професiю, формУ навчання, мiсце ,rpo*""urr"" та iншi вiдомостi визначенi у формулярi

заrIви. ,Що заяви вступники додають:
ДокУМентпроосвiтУ(оригiнал)заУМоВиВстУпУнаДеннУформУнаВЧанняза

регiональним за rJuп""""*; в'iнших випадкilх - оригiнал або завiрену копiю;

медичну довiдку за формою, установленою чинним законодавством, iз висновком

лiкаря щодо,rр"дur"о"тi донавчання за обраною професiсю за станом здоров'я;

4 фотокартки розмiром 3х4 см;

копii документiв, що дають право на пiльги при вступi до училища (за наявностi),

вступники пред'являють особисто документ, що посвiдчуе особу та громадянство

(паспорт громадянина Украiни, вiйськовий квиток або посвiдчення про приписку до

призовноi дiльницi (вiдпоЪiдно до_ вимог cTaTTi 14 Закону Украiни <Про вiйськовий

обов'язок i вiйськъву слу*буrr), свiдоцтво про народження - для осiб, якi за BiKoM не

мають паспорта, або iнший докуN{ент, який засвiдчуе особу i громадянство),

3.2.КопiiдокУментiВМожУТЬзасвiдчУватися(заоригiналами)приймальною
комiсiею училища або в установленому законодавством порядку, Не засвiдченi копii'

документiъ, б.. пред'явлення оригiналiв, до розгляду не приймаються,

з.з. особи, якi направляються на навчання пiдприемствами, установами,

органiзачiями, додають до заяви про вступ вiдповiдний документ,

З.4. Прийом документiв вiд вступникiв розпочинасться 01 червня 2020 року та

завершуеться не ранiше, нiж за 15 днiв до початку навчальних занять.

3.5. При необхiдностi, TepMiH прийому документiв може бути проловжений або_

скорочений, про що приймальна комiсiя повiдомляе додатково через засоби масовоi

iнфЪрмачii, iнформацiйний стенд та WеЬ-сайт училища,
3.6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, а також надання ним

згоди на оприJIюднення наявностi пiдстав для вступу поза конкурсом, фiксуеться в заявi

вступника i пiдтверджуеться його особистим пiдписом,

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до rмлища проводиться без вступних випробувань шляхом

конкурсного вiдбору вступникiв на навчання:

за результчrur" сЬрелнього бала свiдоцтва про базову загальнУ середнЮ ocBiTy абО

."р.д"uо.О б-u ur".raTa прО повнУ загальну середню ocBiTy;

за результатами спiвбесiди;
за рейтинговим стrиском вступникiв,
4.2^. Середнiй бал документа обчисlпосться за дванадцятибальною шкtlлою з

округленням до десятих бала. При необхiдностi - до сотих, Результати встановлення

..рЁд"uоrо бала документiв про ocBiTy оформляються окремим протоколом засiдання

приймальноi KoMicii.
4.3. КонкУрсниЙ вiдбiР проводитЬся поетапНо упродовж усього перiоду прийому

документiв' 
" "trwя,liп ня пепепiпготовкч або пiфiкацii може4.4.Прийом слухачiв на перепiдготовку або пiдвищення ква

здiйснюватися шляхом ,rро""д"""" вхiдного контролю знань, yMiHb та навичок

вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону УкраiЪи <Про професiйну (професiйно-технiчну ocBiTy)>,

l,
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V. Зарахування

5. 1. Зараховуються поза конкурсом:
особио яким вiдповiдно до Закону Украiни кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii Тх

соцiального захисту) надано таке право;
дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування, а також особи з ik числа

BiKoM вiд 18 до 2З poKiB вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05

квiтня 1994 року Ns 226 <Про полiпшення виховання, навчання, соцiального захисту та
матерiального забезпечення дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування>
(зi змiнами);

дiти-iнвалiди та iнвалiди, яким не протипокЕlзане навчання за обраною професiею,
вiдповiдно до статгi 22 Закону Украiни <Про основи соцiальноТ захищеностi iнва-пiдiв в
УкраiЪi>;

особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни <Про статус i соцiальний захист
громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи) надано таке право;

особи, яким вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про пiдвищення престижностi
шахтарськоТ працi> надано таке право;

дiти вiйськовослужбовцiв Збройних Сил УкраiЪи, iнших вiйськових формувань,
працiвникiв правоохоронних органiв, якi загинули пiд час виконання службових
обов'язкiв, на мiсця, на мiсця, забезпеченi державним замовленням. Вступники у цьому
разi подають вiдповiдний документ про те, що батько (мати) визнанi такими, що
загинули пiд час виконання службових обов'язкiв, вiдповiдно до Указу Президента
УкраТни вiд2I лютого 2002 року Jф 157 <Про додатковi заходи щодо посилення турботи
про захисникiв Вiтчизни, ix правового i соцiального захисту, полiпшення вiйськово-
патрiотичного виховання молодi>>.

5.2. Першочергово зараховуються за iнших рiвних умов:, випускники закладу загшIьноТ середньоi освiти III ступеня, нагородженi золотою
(срiбною) медчrллю;

випускники закладу загальноТ середньоi освiти II ступеня, якi мають свiдоцтво
про базову заг.rльну середню ocBiTy з вiдзнакою;

учасники мiжнародних, завершЕ}льного етапу Всеукраiнських учнiвських олiмпiад,
KoHKypciB з дисциплiн за р{ови, якщо вони вступають за професiями, для яких
вищезазначенi дисциплiни е профiльними;

особи, якi вступають до училища за цiльовим направленням на навчання.
5.3. Не пiзнiше нiж через 5 днiв пiсля закiнчення конкурсного вiдбору

приймальна комiсiя приймае рiшення, оформляс протокол та оголошу€ список осiб, що
рекомендованi до зарахування на навчання до училища за обраною формою навчання.

5.4. У разi оскарження результатiв конкурсного вiдбору вступник у триденний
строк пiсля ik оголошення (оприлподнення) подае вiдповiдну заяву на iм'я голови
приймальноТ KoMicii.

5.5. Зарахування до училища здiйснюеться наказом директора закладу освiти.
5.б. Пiсля завершення конкурсного вiдбору зарахування до утIилища може

супроводжуватися укJIаданням договору мiж закJIадом освiти, замовником робiтничих
кадрiв (пiдприемством, органiзацiею тощо) i вступником (для неповнолiтнiх - його
батьками); закладом освiти i вступником (для неповнолiтнiх - його батьками (особами,

що ix замiнюють)) про навчання та подztльше працевлаштування.
5.7. Зарахування до rIилища на навчання за рах},нок фiнансування з

обласного бrоджету на оплату послуг з пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв на умовах
регiонального замовлення, здiйснюеться в межах затвердженого регiонального
зtlмовлення.



YI. Прикiнцевi положення

6.1. Зазначений порядок прийому документiв з подальшим зарахуванням
поширюеться на вступникiв, якi не мають базовоТ загальноТ середньоi освiти i подають
довiдку про навчання в основнiй середнiй загальноосвiтнiй школi.

6.2. Особи, якi без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днiв
вiд дня iх початку, вiдраховуються з училища. На звiльненi мiсця може проводитися
зарахування осiб, що отрим€lли позитивнi результати при конкурсному вiдборi, але не
були зарахованi. При невиконаннi регiонального замовлення на прийом з окремих
професiй )п{илище може проводити додатковий прийом.

6.З. Особам, якi не зарахованi до закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi)
освiти, а також тим, якi без поважних причин не приступили до занять, повертаються
документи не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв з дня прийняття рiшення. Матерiали, якi
засвiдчують результати вступних випробувань, зберiгаються протягом одного року, а
потiм знищуються, про що складаеться вiдповiдний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому до закладiв
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти Украiни та Правил прийому ло .Щержавного
навчального закJIаду KTeTiiBcbKe професiйно-технiчне училище) здiйснюеться
MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни, КиiЪською обласною державною адмiнiстрацiею
та департаментом освiти i науки Киiвськоi облдержадмiнiстрачiТ.

Розглянуто i схвалено на засiданнi
педагогiчноi ради ЩНЗ <Тетiiвське
професiйно-технiчне училище> протокол
Jtlb5 вiд 28.11.2019

Секретар педагогiчноi ради

О. Попруга

,r2В, 2019 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора департаменту -
начальник управлiння професiйноТ, вищоi
осв1 iнновацiйноi дiяльностi та

Я.Тростянська

2019 р.


