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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
(TETIIBCЬKE проФЕсIЙно-тЕхнIчнЕ училищЕ)
на 2021 piK

I. Загальна

частина

1.1. Правила прийому до .Щержавного навчального закладу кТетiiЪське професiйноТеХнiчне Училище) на 2021' piK (далi Правила прийому) розробленi на ocHoBi Типових
правил прийому до професiйно-технiчних навчаJIьних закладiв Украiъи, затверджених
наказоМ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 14 травня 2ОlЗ року J\Ъ 499 та
ЗаРе€СТРОВаних В MiHicTepcTBi юстицii Украiни 29 травня 2013 року за Jrlb 82З12ЗЗ55 (зi
змiнами), внесенимИ згiднО з НаказmДи MiHicTePcTBa освiти i науки ]ф 344 вiд 09.04.2014р,
Nsl550 вiд 12.|2.20Т9, статуту училища.
1.2. Що ,Щержавного навчального закладу <TeTiiBcbKe професiйно-технiчне училище>
_
(далi
Училище) приймаються ГромаДяни УкраiЪи Та особи без ГроМаДянсТВа' що
перебувають в YKpaiHi на законних пiдставах.
1.3. Кожен мае piBHi права на здобуття професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти
вiдповiднО до cBoix здiбностеЙ i нахилiВ незалежнО вiд BiKy, cTaTi, раси, кольору rпкiри,
стану здоров'я, iнвалiдностi, громадянства, нацiональностi, полiтичних, релiгiйних чи iнших
перекоЕань, мови спiлкування, етнiчного та соцiального походження, сiмейного та
майнового стану, наявностi судимостi, мiсця проживання, мовних та iнших ознак, якi були, е
та можуть бути дiйсними або припущеними.
Iноземнi громадяни, особи без громадянства здобувають професiйну (професiйнотехнiчну) ocBiTy у закладах освiти Украiни вiдповiдно до чинного законодавства та
мiжнародних договорiв.
Особа, яку визнано бiженцем або особою, яка потребУс додаткового захисту, мае piBHe
з громадянами Украiни право на ocBiTy.
особа, стосовно якоi прийнято рiшення про оформлення документiв для вирiшення
питання щодо визнання бiженцем або особою, яка потребуе додаткового захисту таlабо яка
оскаржуе рiшення щодо статусу бiженця та особи, яка потребуе додаткового захисту, мае
IIраво на вступ до закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти.
обмеrкення допускаються за медичними та вiковими показниками, а також
показниками профеСiйноi придатностi, що визначаються Кабirrетсlм MiHicTpiB Украiни.
1.4. Прийом громадян до училища здiйснюеться лля здобуття професiй за ocBiTHboквалiфiкацiйним piBHeM кквалiфiкований робiтник>.
1.5. Прийом громадян на первинну rrрофесiйну пiдготовку здiйснюеться t за
рахунок
видаткiв, що здiйснюються
обласного бюдrкету на оплату послуг з пiдготовки
квалiфiкованих робiтникiв на умовах регiонального замовлення у закладах професiйноi
(професiйно-тgхнiчноi) освiти державноi форми власностi.
1.6. Прийом громадян понад регiональне замовлення, а також перепiдготовка та
пiдвищення ква"lliфiкацii здiйснюються за рахунок кош,гiв фiзичних та (або) юридичних осiб.
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II. Приймальна комiсiя
2.1. Прийом до училища здiйснюс приймальна комiсiя.
2,2. очолюе приймальну комiсiю директор г{илища, який cBoiM накiвом визначае та
затверджуе персончrльний склад KoMicii i порядок iT
роботи.
2.3. Правила прийому до ДнЗ KTeTiiBcbKe професiйно-технiчне
rмлище) на 2021 piK
розроблено вiдповiдно до законодавства Украiни, у тому числi до Типових rrpu""o,

затверджуються керiвником днз ктетiiъське професiйно-технiчне
уtIилище> за
погодженням з департulN{ентом освiти i науки КиiЪськоi обласноi
державноi адмiнiстрацiй не
пiзнiше 01 грудня поточного року.
2.4. Строк повноважень приймальноi KoMicii 1 (один) piK.
2.5. Приймальна комiсiя:
органiзовуе прийом заlIв та докуплентiв;

Зi ВСТУПНИКt}МИ беСiДи З питань вибору професii, умов навчання,
матерiального забезпечення та забезпечення особливого соцiалi"оiо
a*"сry здобувачiв
освiти, в тому числi осiб з особливими освiтнiми потребаrr.ли, працевлаштування
пiсля
закiнчення закладу освiти;
органiзовуе та координус пiдготовку та проведення конкурсного вiдбору;
приймае рiшення щодо осiб, рекомендованих до зарахування
до уч"п"ща, оформляе
протокол та оголошуе вiдповiднi списки осiб;
органiзовуе роботу щодо комплектування навчальних груп з
урахувtlнням здiбностей i
нахилiв, BiKy, стану здоров'я та професiйноi придатностi вступЙкiв;'
вирiшуе iншi питання, пов'язанi з прийЬмом.
2,6, Правила. прийому до rшлища доводяться до вiдома вступникiв через
засоби
MacoBoi iнформацii, iнформацiйний стенд та wеь-сайт
училища.
2,7, У 2021 роцi училище здiйснюе прийом
учнiв та слухачiв для навчанIUI за такими
ПРОВОДИТЬ

професiями:

за

[К

003:20l0 та назва професii

Планованi обсяги прийому

Слюсар з ремонту сiльськогосподарських машин та ycTaTKyBaHIrrI

регiональне замовленшI

Тракторист-машинiст
сiльськогосподарського виробництва

ttAt_l*€l_ttЦl ttPl).
на робоry здiйснюеться

прийняття

___-

вiдповiдно до законодавства

**{.

Слюсар

сiльськогосподарських
машин та устаткування

з ремонту

Дiк., пiсля закiнченrи TepMiHy
poKiB
сmаmь: чоловiча

MeHrr,Te 18

ПБЙ;Й-:;;
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Освiтнiй piBeHb вступника
Лiцензiйний обсяг прийому
Iланован1 оосяги прийому
Освiтнiй та освiтньо-квалiфiкацiйний
piBeHb випускника
t epMtH

Ёffi_

20 осiб

Квалiфiкований робiтник

навчання за професiями

2 роки

Форма навчаЕня

умови навчс

спецiальнi
вимоги

.Щенна

ly_1]________________
Вi

ffi
Регiональне замс вленнrI

_цйй
*йd;ф -;;ilййй;;;;
к:приiiiй- ;;
BiK: приilняття

пiсля закiнчення навчання вiдповiдно до пiсля закiнчення

законодавства

навчаннrI вiдповiдно до

Сmаmь : чоловiча, жiноча

меdачнi обмехсення

.,

i
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3.

Кравець
на роботу здiйсrпосться

чоловiча, жiноча
обмеuсення

*

7122 Муляо
IЦтvкатvр
/rJlJlЩ

Кол за.Щк 00З:2010 та назва професii Щ

':т-ч-ц-t-"-.'-ч.lФl"т-lзlq--..."..-.-..".--.-.-..---._цф"*эзiцlча.9Эрiдй_qilЦ?._цi1_;й_9iдO_iiаrr.роý9lц
lланованi обояги прийому

20 осiб

Муляр 4-го розрялу. Шryкатур 3-го розрялу.
,_е_р_Y_lу__1_ч_:1у_1]__11_т1_9_ф_:_9!ryI__________

P_9n"
,Щенна

________ _____?

Ё;iй;й;йfiай
Муляр

Штукаryр

,BiK.. пiсля закiнчення TepMiHy|BiK..
спецiальнi

навчаншI

вимоги

:

-

не менше 18

чоловiча,

;рЙЙЙтЙ;;ЪЪБЫ

pokiB |злiйсrпосться пiсля закiнчення

жiноча

|строку навчаннrI вiдповiдно до

Сmаmь: чоловiча, жiноча

лицювальник-плиточник

.Blk; прийняття на робоry

здiйсrшосться

пiсля
закiнчення строку навчання

вiдповiдно до законодавства
Сmаmь: чоловiча, жiноча

меduчнi обме?rсення
,&*{<

4.

за,ЩК 003:2010 та назва професii

iй piBeHb вступника
йний обсяг при
HoBaHi обсяги прийому
;---::-----------;---------------;:-:---lтнlй та освiтньо-квалiфiкацiйний
_в_9ч1_P_YIу__9ýgg_5з

Квалiфiкацiя випускника

422! Облiковець з пеестрацii бчхгалтерських даних
Повна загальна середu ocBiTa. Без влплог до
40 осiб

--rб йi?i---

Квалiфiкований робiтник

облiковець з

мови навчаншI

регiональне замовленнrI
Облiковець з реестрацiТ бухгалтерськIlD( даних
- не менше l8 poKiB

]пецiальнi

пiсля закiнчення TepMiHy навчанIuI
., чоловiча, жiноча
обмемсення

]имоги

:}**
5.

8331

Код за ДК 003:2010 та HtцlBa професii

_p_cj_ry__TlgIa
пй;;;Бй;;йй'
_O:ЧTiT.p_iryyэ

лiцензiйний обсяг прийому

Освiтнiй та освiтньо-квалiфiкацiйний

ТDакторист-машинiст

виробництва (категорi[

Базова загilльна середня ocBiTa. Без вимог до стажу роботи

25 осiб
15 осiб

Квалiфiкований робiтник

P_lP_911_P_1-I_y__9ýtlg_5_1

Фйфййffi;"rЁ;

Квшriфiкацiя випускника

(категорii KAl>)

сiльськогосподарського виробництва

TepMiH навчаншI за професiями

6 мiсяцiв

умови навчання

За рахунок фiзичнlок та юридичних осiб

ТрактоDист-машинiст сiльськогосподарського
спетriя пьнi

вимоги

сiльськогосподаDського

<<А1>>)

виробництва (категорii

<<А1>>)

Blk, прийняття на робоry здiйснюеться вiдповiдно до законодавства
слпаmь: чоловiча

меdачнi обмехсення
Витрати, по забезпеченню витратними матерiалами

дIя навчально-виробничих потреб,
здiйснення виробничого навчання у обсягах, передбачених робочш,rи навчальними планаJ\{и
пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв за зазначеними професйми, здiйсшоеться за рахунок

Додатковi
УIчIОВи

замовника

*{.{(
6. Код

за

ДК 003:2010 та н€вва професii

9:rЧчiт

eLt_.yl

_ý82 ВОдiй автотранспортних засобiв (категорiя

_:_c:'y__I_|_1_Ta

Освiтнiй та освiтньо-квалiфiкацiйний
piBeHb випускника

Повна або базова загальна 9ереди ocBiTa.. Ве'

<<С>)

;йо;

до йажу

йбБi;

Квалiфiкований робiтник
денна

Yg_g_l_ч__чgr:_ч_чл

________ _________9*_рзlуI19__ц__фi_з_цl_ц_ц:q__ryр__44lfl_цдё_9_с_!g______________

BiK., пiсля закiнченн,я TepMiHy навчанIuI - бiльше 17 poKiB, з BiKoBrnr,l
обмеженням на право використанIuI посвiдчення водiя з l 8 рокЬ

спецiальнi вимоги

Сmаmь: чоловiча, жiноча

меduчнi обмеuсення

,Щодатковi умови

ВитРати, по забезпеченню витратними матерiалами ди навчalJIьно-виробничих потреб,
ЗДiЙСнення виробничого навчаннrI у обсягах, передбаченшr робочими навч:шьними планами
ПiДГОтОвки квалiфiкованих робiтникiв за зазначеними професiями, здiйсшоеться за
рахунок
зiIмовника

:l.**

7. Код

за

ДК 003:2010 та
]I

EzrзBa

професii 8322 ВОдiЙ автотранспортнпх засобiв (категорiя

р L| 9l__"__:_c:Y_| Y ц_1_____._
a_Y__9_9_c_T_IP119_YI____

]свiтнiй та освiтньо-ква.пiфiкацiйний

<<С1>>)

Повна або базова загаrьна середня ocBiTa. Без вимог до сталсу роботи
120 осiб

Квалiфiкований

lтник

!ii
)1вень

випускника

Форма навчанIuI

денна

умови навчання

За рахунок фiзичних та

BiK., пiсля закiнчення TepMiHy навчаннrI - бiльше 17 poKiB, з BiKoBшr,r
обмеженням на право використанIш посвiдчення водiя з 18 рокЬ
Сmаmь : чоловiча, жiноча
меluчнi обмеаrcення

Спецiальнi вимоги

,Щодатковi уN{ови

пiдготовки квмiфiкованих робiтникiв за зазначеними професiями, здiйсtшоеться за рахунок

замовника

2.7. ПОРЯДОК роботи приймальноi KoMicii: понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер,
п'ятниця, субота з 8-00 до 17-00 год.; недiля - вихiдний день.
III. Щокументи для вступу
3.1. ВстуПники подають особисто заrIву про вступ до училищ4 вкaвуючи обрану
професiю, форму здобуття освiти, мiсце проживання та iншi вiдомостi визначе;i
у
формулярi зrulви. ,Що заяви вступники додають:
документ про ocBiTy;
медичну Довiдку за формою, установленою чинним законодавством;
4 фотокартки розмiром Зх4 см;
копii докРlентiв, що дають право на пiльги при вступi до училища (за наявностi).
Вступники пред'являють особисто док},N{ент, що пiдтверджуе громадянство, та
документ, що посвiдчуС особУ чи iT спецiальнИй статус, а особи, якi потребують
додаткового або тимчасового захисту та подали вiдповiдну заlIву про визнання ix
бiженцем або особою, що потребуе додаткового захисту, надають довiдку про звернення
за захистом в УкраiЪi.
З.2. ОСОбИ, ЯКi направляються на навчання пiдприемствtll\,{и, установами,
органiзацiями, додають до заяви про вступ вiдповiдний документ.
З.3. Прийом документiв вiд вступникiв розпочинаеться 01 червня 2021
року та
завершусться не ранiше, нiж за 15 днiв до початку нtIвчiIльних занять.
3.4. При необхiдностi, TepMiH прийому докрлентiв може бути продовжений або
скорочений, про що приймаJIьна комiсiя повiдомляе додатково через засоби MacoBoi
iнформацii, iнформацiйний стенд та WеЬ-сайт уrилища.

IV. Умови прийому
4.1.

Прийом

до

училища проводиться без вступних випробувань

11Iляхом

конкурсного вiдбору вступникiв на навчання:
- за рейтинговим списком вступникiв;
- за розультатаI\4и спiвбесiди;
- за результатами середнього бала свiдоцтва про базову загальну середню ocBiTy або
середнього бала атестата про повну заг€шьну середню ocBiTy;
4.2. Конкурсний вiдбiр проводиться поетапно упродовж усього перiоду прийому
докрrентiв.
4.3. Прийом здобувачiв освiти на перепiдготовку або пiдвищення квалiфiкацii
може здiйснюватися шJUIхом проведення вхiдного контролю знаньо yMiHb ,а нйичок
вiдповiдно до.статтi 14 Закону УкраiЪи кПро професiйну (професiйно-технiчну ocBiTy)>.

!:
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Y. Зарахування
5. l. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким вiдцrовiдно до Закону Украiни кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix

соцiального зtlхисту) надано таке право;
- дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклув€шIня' а також особи з iх числа BiKoM
вiд 18 До 23 poKiB вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 05 квiтня 1994
року Nэ 226 <<Про полiпшення виховЕlння, навчання, соцiа,rrьного зtlхисту та матерiапьного
забезпечеНня дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування> (зi змiнами);
- дiти з iнвалiднiстю та особи з iнвалiднiстю, яким не протипоказане нtвчанЕя за обраною
професiею, вiдповiдно до статтi 22 Закону УкраiЪи кПро основи соцiальноi захищЪностi
осiб з iнвалiднiстrо в УкраiЪi>;
- особи, яким вiдповiдно до Закону Украiъи кпро статус i соцiальний захист громадян,
якi постраждали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи) надано тчже право, у тому числi
громадяни, вiднесенi до категорii 3, - за уN{ови одержання громадянаN,Iи цiеi категорii
позитивних оцiнок Еа вступних випробуваннях;
- особи, яким вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро пiдвищення престижностi шахтарськоi
працi> надано таке право;

дiти вiйськовослужбовцiв Збройних Сил Украihи, iнших вiйськових формувань,
працiвникiв правоохоронних органiв, якi зtгинули пiд час виконаншI Ълужбових
обов'язкiв, на мiсця, забезпеченi державним зtlN,IовлеЕням. Вступники у цьому
разi
подtlютЬ вiдповiднИй докумеНт прО те, щО батькО (мати) визнанi такими, що зtlгинулrпiд
час виконання службових обов'язкiв, вiдповiдно до Указу Президента Украihп вtд 27

лютого 2002 року Ns 157 <Про додатковi заходи щодо посилення турботи про захисникiв
Вiтчизни, ix правового i соцiального зtжисту, полiпшення вiйськово-патрiотиtlного

нuгородженi золотою

якi мають свiдоцтво
про базову загальну середню ocBiTy з вiдзнакою;
учасники мiжнародних, завершального етапу ВсеукраiЪських У.rнiвських олiмпiад,
KoHKypciB з дисциплiн за )rмови, якщо вони вступЕlють за професiями, для яких
вищезазначенi дисциппiни е профiльними;
призерИ III етапУ ВсеукраiЪського конкурсу-зtlхисту науково-дослiдницьких
робiт
учнiв - членiв Малоi академii наук Украiни в piK вступу;
особИ з iнвалiднiстю та дiти з малозабезпечених сiмей, у яких обидва батьки е
особами з iнвалiднiстю, а iнший помер, одинока MaTip е особою з iнвалiднiстю; батько е
особою з iнва-тliднiстю та виховуе дитину без MaTepi, вiдповiдно до cTaTTi 22 Закону
УКРаiЪи кПро основи соцiальноi зЕlхищеностi осiб з iнвалiднiстю в YKpaihi>;
особи, якi вступшоть до училища за цiльовим направленням на навчalння.
5.3. Не пiзнiше нiж через 5 днiв пiсля закiнчення конкурсного вiдбору
приймальна комiсiя приймае рiшення, оформляе протокол та оголошуе список осiб, Йо
рекомендованi до зар{жувЕlння на навчання до закJIаду професiйноi (професiйнотехнiчно) освiти за обраною формою здобуття освiти.
5.4. У разi оскарженшI результатiв конкурсного вiдбору вступник у триденний
строк пiсля ik оголошення подае вiдповiдну зшIву на iм'ятолови приймальноiкомiсii.
5.5. ЗарахуванЕя до у{илища здiйснюеться накйом директора зжладу освiти.
5.6. 'Зарахування до закладу професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти на
навчання за рахунок фiнансування з обласного бюджету IIа оплату послуг з пiдготовки
ква.тliфiкованих робiтникiв на умовах регiонального зzlп{овлення, здiйснюеться в межах
затвердженого регiонtlльного зzlп{овлення.
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VI. Прикiнцевi положення

6.1.

Зазначений порядок прийому докупtентiв з подальшим зарахувtlнням
пОширюеться на вступникiв, якi не мають базовоi загальноi середньоi освiти i подають
довiдку про навчання в закJIадi загальноi середньоi освiти.
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
зарtжування осiб, що отримЕlли позитивнi результати при конкурсному вiдборi, але не
бУли зарахованi. При невиконаннi регiонального зЕlп,Iовлення на прийом з окремих
професiй )пrилище може проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, якi не зарахованi до закладу професiйноi (професiйно-технiчноi)
ОСвiти, а також тим, якi без поважних причин не приступили до зtlнять, повертtlються
документи не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв з дня прийнятгя рiшення.
6.4. Матерiа.тlи, якi засвiдчують результати вступних випробувань, зберiгаються
прОтягоМ одного року, а потiм знищуються, про що складаеться вiдповiдний акт.
6.5. КонтролЬ за дотриманняМ Типових правил прийому до закладiв
ПРОфеСiЙноТ (професiйно-технiчноi) освiти УкраiЪи та Правил прийому до ,Щержавного
навчального закладу KTeTiiBcbKe професiйно-технiчне rшлище) здiйснюеться
MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни, КиiЪською обласною державною адмiнiстрацiею
та департап{ентом освiти i науки Киiвськоi облдержадмiнiстрацii.
Розглянlто i cxBa;reHo на засiданнi
педагогiчноi ради .ЩНЗ кТетiiЪське
професiйно-технiчне училище> протокол
J\Ъ5 вiд 27.||.2020р.

к J,P >

-

погоджвно

Заступник директора - начальник
управлiння освiти, науки та iнновацiйноi
дiяльностi департап4енry освiти i науки
адм
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