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ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальноi KoMicii, директор
кЕlвного IIавчirльного зilкJIаду
iiЪське проф есiйно-технiчце

В.Кiнзерський
2020 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЪНОГО ЗАКЛАДУ

ктЕтIiвсъкЕ проФЕсIйно-iйхшчнЕ учиJiйщшu
на 2020 piK

r. Загальна частина
1.1. Правила прийомУ ДО
,Щержавного Еавчального закладу кТетiiЪське професiйнотехнiчне училище) на 2О20 piK (далi
Прu""пu-rrр"tоrу) розробленi на ocHoBi Типових
правил прийому до професiйно-технiчних ,ruu"й"rх
закладiв Украiъи, затверджених
HaKurзoM MiHicTepcTBa освiти
науки УкраiЪи вiд 14 травня ZОiЗ
499 та
року
зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицii.Украrни
29 травня 201З року за Jrlb 82з12зз55,наказ
MiHicTePcTBa ОСВiТИ i НаУКИ Украiни вiд
iz грудня )оtя ро*у йrsЗо ," зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 20 лютого 2020
року за Ns196iз 4479,статуту закладу освiти.
1.2. Що Щержавного навчального закладу
KTeTiiBc"n" .rроф."йiо-r.*rriчне
-о.Ьби
(далi
уrилище>
заклад освiти) приймаються громадяни
YKpaiH"
,u
без громадянства, що
t
перебувають в ykpaiHi на законних пiдставах.
1,3, Кожен мае piBHi права на здобуття
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти
вiдповiдно до cBoix здiбностеЙ i нахилiв
вiд BiKy, ;;;ri; ;;си, кольору шкiри,
СТаНУ ЗДОРОВ'Я, iНВаЛiДНОСТi, ГРОмадянства, "Ё.-.*rrо
нацiональнос"i, .rЬrri"rr""riр"пiгiйних
чи iнших
переконань, мови спiлкування, етнiчного
та
соцiального походження, сiмейного та
майнового стану, наявностi судимостi, мiсця
мовних та iнших ознак, якi були, е
та можуть бути дiйсними або припущеними. "ро*""uirя,

-

i

М

-

Iноземнi громадяни, особи без громадянства
здобувають професiйну (професiйноocBiTY У наВчЕIлЬних Закладах Украihи
вiдповiдно до оrЪ"Ъ.о законодавства та
::::]::I] договорiв.
мlжнародних
. особа, яку визнано бiженцем або особою, яка потребуе додаткового захисту, мае
plBнe з громадяна"тrли УкраiЪи право
на ocBiTy.

обмеження до''ускаються

за медичними та

а

вiковими пока.никами,
також
показника^4и професiйноi придатностi,
що визначаються Кабiнетом MiHicTpiB Украihи.

1,4, Прийом громадян до закладу освiти
здiйснюеться для здобугтя професiй за
освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM квалiфiкЬвu,r"t
|оЙ"""*.
1,5, Прийом громадян на гIервинну професiйну
пiдготовку здiйснюеться за
мiсцевого бюджету, а також за
рахунок
С
пlдrrр"aмствами,
угодами
Jдlд, установами,
органiзацiями,
JvДФЛvD*
окремимИ
та
фiзичними

1,6,Прийом

юридичними

особами.

]

громадян понад регiональне ЗаN,IоВлення,
а також перепiдготовка та
пiдвищення квалiфiкацii здiйснюються
за рахунок коштiв
фiзичних i юридичних осiб.
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II. Приймальна комiсiя
2.1. Прийом до закладу освiти здiйснюс приймальна комiсiя.
2.2. Очолюс приймальну комiсiю директор закладу освiти,
визнача€ та затверджуе персональний склад koMicii i порядок ii роботи.

який cBoiМ наказом

2.З,Правила прийому до закладу професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти на
наступний календарний piK розробляються вiдповiдно до законодавства Украiни, у тому
числi цих Типових правил, затверджуються керiвником закладу освiти за погодженням зi
структурними пiдроздiлами з питань професiйно-технiчноТ освiти Ради MiHicTpiB АвтономЕоТ
СевастопольськоТ мiських державних
Республiки Крим, обласних, КиТвськоТ
адмiнiстрацiй, не пiзнiше 01 грулня поточного року.
2.4. ПриймаJIьна комiсiя:
органiзовуе прийом заJIв та документiв;
проводить зi вступниками бесiди з питань вибору професiТ або спецiальностi, умов
навчання, матерiального забезпечення та забезпечення особливого соцiального захисту
здобувачiв освiти, в тому числi осiб з особливими освiтнiми потребами, працевлаштування
пiсля закiнчення закладу освiти;
органiзовус та координуе пiдготовку та проведення конкурсного вiдбору;
приймае рiшення щодо осiб, рекомендованих до зарахування до закладу освiти,
оформляе протокол та оголошуе вiдповiднi списки осiб;
органiзовус роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здiбностей i
нахилiв, BiKy, стану здоров'я та професiйноi придатностi вступникiв;
аналiзуе та узагальнюс iнформацiю щодо здiйснення працiвниками з€lкJIаду освiти
професiйноi орiентацii населення на пiдготовку та отриманнr{ робiтничоi професii в закладi

та

освiти;

приймае рiшення про допуск до участi в конкурсному вiдборi;
вирiшус iншi питання, пов'язанi з прийомом.
2.5. Правила прийому до закладу професiйноТ (професiйно-технiчноi) освiти
доводяться до вiдома вступникiв через засоби масовоi iнформацiТ, iнформацiйний стенд та
WеЬ-сайт закладу освiти.
2.6. Строк повноважень приймальноi KoMicii - один календарний piK.
2.1 . У 2020 poui заклад освiти здiйснюс прийом здобувачiв освiти для навчання за
такими професiями:

,

8331 Тракторист-машинiст с

1.

сjiiii"lйi,i-iii"i;;'y;й;_--ffi;;ъEil;;;й;.Ёё;ййiБ;i;й'poбoй_
)свiтнiй та освiтньо-квалiфiкачiйний
эiBeHb випускника

Квалiфiкачiя випускника

Квалiфiкований робiтни к

(категорiТ(А1), (А2), KBl>, кВ3>)
Слюсар з ремонту сiльськогосподарських

TepMiH навчання за професiями

2 роки

DopMa злобуття освiти

,Щенна

мови навчання

-псrriяпrнi i Тракторист-машинiст

регiональне замовлення

i сiльськогосподарськоговиробництва
___.,л_.
]имоги
i.(категорii ((А1). (А2>. (Bl)). (В3))
i

машин та ycTaTKyBaHIuI

i
i

Cn*o"up з ремонту сiльськогосподарських
машин та устаткчваtlня

!l .

Тракторист-машинiёт
Слюсар з ремонту сiльськогосподарських
сiльськогосподарського виробництва
машин та устаткування
-(тзт_qrgр__it_tФl'::_::4?л t_Pl]! 1йD )
спецiальнi Вiк;прийняття на
роботу здiйснюеться
вимоги
менше l8 poKiB
вlдповlдно до законодавства
сmаmь: чоловiча
меduчtti обменсення

., чоловlча
чнi обллеэrcення

>t+*

,

Кол за

{К

00З:2010 та назва

професii ]4iq Швачка

UсBlтнlЙptвеньвсTупникaБщiтa.БезBиМoГДoстажypoбoти
Планованi обсяги прийому
Освiтнiй та освiтньо-квалiфiкаuiйний
piBeHb випускника
Квалiфiкац!я

20 осiб

Гермiн навчання за професiями
Форма здобутгя освiти

2 роки

Квмiфiкований робiтник

випускника

Умови

Швачка З розрялу. Kparerrb З розuяли

.Щенна

навчання

Регiональне замс }влення

l

швачка

Кравець

iВlк:прийняття на робоiу iдlЙБ"юёiu"" jBiK; прийняття на робоry здiйснюеться
iпlсля закlнчення навчання вlдповlдно до iпlсля закlнчення навчання вlдповlдно до
i

спецiа,тьнi
iзаконодавства
вимоги
i

iзаконодавства

Сmаmь: чоловiча, жiноча

iМеdачнi обмеlсення

ic mаmь : чоловiча, жiноча

iмеduчнi обtпенсення
{<{<*

7t22 Муляр

3.
за

!К

00З:20l0 та назва професiТ

Jсвtтнiй piBeHb

7133 Штyкатур

7132 Лицювальник-плиточник

вступника

lланованi обсяги

прийому

Квалiфiкацiя випускника

професiями

|9рлliц ц?рчання за
Dорма злобу"rтя освiти

Базова загальна середня ocBiTa. Вез
20 осiб

Муляр 4-го розряду. Штукатур 3-го розрялу.
Лицювальни к-плиточник 3 -го, розряду.
2 роки

feHHa

умови навчання

Муляр
эпецiальнi
вимоги

вимоiдJiii*у pобй;

Штукатур

Лицювальник-плиточнIlк

BiK., пiсля закiнчення TepMiH1 BlK., прийняття на роботу
навчання - не менше l8 poKiB здiйснюеться п iсля закiнчення
чоловiча, жiноча
|4еduчнi обмелсення
С mаmь :

этроку навчання вiдповiдно до
}аконодавства
С mоmь : чоловiча, жi ноча
иеduчлti обмеэtсення

***

закlнчення строку навчанвя
вiдповiдно до законодавства
С mоmь : чоловiча, жiноча
меdачнi обменсення

!t:

а'

|Коо за

!К

4221 Облiковець з реестрацii бухгалтерських даних

003:20t0 та назва професiТ

вступника

эсвiтнiй piBeHb

Повна загальна середня ocBiTa. Без вимог до стажу роботи

Планованi обсяги прийому

20 осiб

Jсвlтнlй та освiтньо-квалiфiкачiйний
эiвень випускника

Квалiфi кований робiтн ик

Ква,чiфiкачiя

Облiковець з ресстрацiТ бухгалтерських даних

випускника

здобуття

освiти

Щенна

навчання
Регiональне замовлення
Облiковець з реестрацiI бухгалтерських
l
iBlK., пiсля закiнчення TepMiHy навчання - не менше l8 poKiB
":::ill''"'
имоги iсmаmь: чоловiча,
жiноча

Умови

l

даних

обмеuсення
*{<*

833I
Щ

5.

l5 осiб

Освiтнiй та освiтньо-квалiфiкачiйний

Квалiфiкован ий робiтн

piBeHb випускника

сlльськогосподарського

,Щенна

_9c_Bl]_l

За рахунок фiзичних та юриличних осiб

Тракторист-машинiст сiльськогосподарського

i

виробництва

6 мiсяцiв

навчання

вимоги

к

(категорiТ <А l >)

TepMiH tIавчання за професiями

чg9цз

и

Тракторист-машинiст

Квалiфiкачiя випускника

Умови

сiльськогосподарського

Базова загальна середня ocBiTa. Без вимог до стажу роботи

Планованi обсяги прийому

_9gруз

Тракторист-машинiст

виробництва (категорi[

кА1>>)

lдlк.. прийняття на роботу здiйснюеться вiдповiдно до законодавства

iСmаmь: чоловiча

iМеduчнi обмеаrcення

витрати, по забезпеченню витратними матерiалами для навчаJIьновиробничих потреб, здiЙснення виробничого навчання у обсягах,

Щодатковi

умови

ПеРеДбаЧених робочими навчальними планами пiдготовки квалiфiкованих
РОбiтникiв За зазначеними професiями, здiйснюеться за рахунок зап4овника
,l.

6. Кол

за

[К

003:20t0 та назва

)свiтнiй piBeHb

професii .ЕЛ2

вступника

lланованi обсяги прийому
Jсвiтнiй та освiтньо-квалiQliкаui

й

ний

ВОДiЙ автотранспортних

засобiв (категорiя

<С>>)

Квалiфiкований робiтник

DopMa злобуття освiти

спецiальнi вимоги

}k

Повна або базова загальна середня ocBiTa.. Без вимог до стажу роботи
45 осiб

riBeHb випускника

Уg_g_l_ч__чgу_: зl:л______

*

__

_

денна

_

___1е_рцуI]9_ц"_ф!зщч_ц_1__l?

рр_ц4l_.l*чFц1_99_iq

_ ._____"_

BrK.' пiсля закiнчення TepMiHy навчання - бiльrце l7 poKiB, з вiковиьt
обмеженням на право використання посвiдчення водiя з l8 poKiB
С пtапlь : чоловiча, жiноча

меdцчнi обмеuсення

!одатковi
умови

витрати, по забезпеченню витратними матерiа-гlами для навчальновиробничих потреб, здiйснення виробничого навчання у обсягах,

ПеРеДбачених робочими навчальними планами пiдготовки квалiфiкованих
робiтникiв за зазначеними професiями, здiйснюеться за рахунок замовника

!l ,

{<{<*

7. Код

за

Дк

00з:20 l 0 та назва

професiт 8322 Водiй автотранспоотних засобiв (категорiя

<<С1>)

Планованi обсяги прийому

Повна або базова загальна середня ocBiTa.. Без вимог до стажу роботи
30 осiб

Освiтнiй та освiтньо-квалiфiкачiйний
piBeHb випускника

Квалiфiкований робiтник

Форма злобуття освiти

денна

умови навчання

За рахунок фiзичних та юридлтчних осiб
Blk., пiсля закiнчення TepMiHy навчаннrI - бiльше 17 poKiB, з BiKoBшr,t
обмеженням на право використання посвiдчення водiя з l8 poKiB
Сmаmь : чоловiча, жiноча
меduчнi обмеlrcення

Освiтнiй piBeHb вступника

Спецiальнi

Додатковi
умови

вимоги

Витрати, по забезпеченню витратними матерiалами для навчальновиробничих потреб, здiйснення виробничого навчання у обсягах,

передбачених робочими навчальними планами пiдготовки квалiфiкованих
робiтникiв за зазначеними професiями, здiйснюеться за рахунок замовника

2.7.Порядок роботи приймальноТ 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 заlIву про вступ до закладу освiти, вк€вуючи
обрану професiю, форму здобуття освiти, мiсце проживання та iншi вiдомостi визначенi у
формулярi заяви. .Що заяви вступники додають:
документ про ocBiTy;
медичну довiдку за формою, установленою чинним законодавством, iз висновком
лiкаря щодо придатностi до навчання за обраною професiсю за станом здоров'я;
4 фотокартки розмiром Зх4 см;
копii документiв, що дають право на пiльги при вступi до закладу освiти(за
наявностi).
Вступники пред'являють особисто документ, що пiдтверлжуе громадянство, та
особи, якi потребують
документ, tцо посвiдчуе особу чи спецiальний статус,

а

додаткового або тимчасового захисту та подали вiдповiдну заяву про визнання iх
бiженцем або особою, що потребус лолаткового захисту, надають довiдку про звернення

за захистом в YKpaiHi.

Копii документiв можуть засвiдчуватися (за оригiналами) приймальноIо комiсiсю
закладу освiти або в установленому законодавством порядку. Не засвiдченi копii
документiв, без пред'явлення оригiналiв, до розгляду не приймаIоться.
3.2. Особи, якi направляються на навчання пiдприемствами, установамII,
органiзачiями, додають до заяви про вступ вiдповiдний документ.
3.3. Прийом документiв вiд вступникiв розпочинаеться 01 червня 2020 року та
завершусться не ранiше, нiж за 15 днiв до початку навчальних занять.
3.4. При необхiдностi, TepMiH прийому документiв може бути проловжений або
скорочений, про що приймальна комiсiя повiдомляс додатково через засоби масовоi
iнформацii, iнформацiйний стенд та WеЬ-сайт закладу освiти.
3.5. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, а також надання ним
згоди на оприлюднення наявностi пiдстав для вступу поза конкурсом, фiксуеться в заявi
вступника i пiдтверджуеться його особистим пiдписом.

!l

-
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IV. Умови прийому
4.1. Прийом до закладу освiти проводиться без вступних випробувань шляхом
конкурсного вiдбору вступникiв на навчання:
за результатами середнього бала свiдоцтва про базову загальну середню ocBiTy або
середнього бала атестата про повну загальну середню ocBiTy;
за результатами спiвбесiди;
за рейтинговим списком вступникiв.
4.2. Середнiй бал документа обчислюсться за дванадцятибальною шкалою з
округленням до десятих бала. При необхiдностi - до сотих. Результати встановлення
середнього бала документiв про ocBiTy оформляються окремим протоколом засiдання
приймальноi KoMicii.
4.3. Конкурсний вiдбiр проводиться поетапно упродовж усього перiоду прийому
документiв.
4.4. Прийом здобувачiв освiти на перепiдготовку або пiдвищення квалiфiкачii
може здiйснюватися шляхом проведення вхiдного контролю знань, yMiHb та навичок
вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону Украiни <Про професiйну (професiйно-технiчну ocBiTy)>.

V. Зарахування
5. 1.

Зараховуються поза конкурсом:

особио яким вiдповiдно до Закону УкраТни кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ

ix

соцiа;lьного захисту)) надано таке право,
дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування, а також особи з ix числа
BiKoM вiд 18 до 2З poKiB вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 05
квiтня 1994 року Np 226 кПро полiпшення виховання, навчання, соцiального захисту та
матерiального забезпечення дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування>
(зi змiнами);
дiти з iнвалiднiстю та особи з iнвалiднiстю, яким не протипоказане навчання за
обраною професiею (спецiальнiстю), вiдповiдно до статгi 22 Закону Украiни <про основи
соцiальноi захищеностi осiб з iнвалiднiстю в YKpaiHi>;
особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни <Про статус соцiальний захист
громадян, якi постражд€rли внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи> надано таке право;
особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни <Про пiдвищення престижностi
шахтарськоi працi> надано таке право;
дiти вiйськовослужбовцiв Збройних Сил УкраiЪи, iнших вiйськовлtх 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
Украiни вiд 21 лютого 2002 року }lb 157 кПро додатковi заходи щодо посилення турботи
про захисникiв Вiтчизни, ik правового i соцiального захисту, полiпшення вiйськовопатрiотичного виховання молодi>.
5.2. Першочергово зараховуються за iнших рiвних умов:
випускники закладу загальноТ середньоi освiти III ступеня, нагородхсенi золотою
(срiбною) медаллю;
випускники закладу загальноi середньоi освiти II ступеня, якi мають свiдоцтво
про базову загirльну середню ocBiTy з вiдзнакою;
учасники мiжнародних, завершtlльного етапу Всеукраiнських учнiвських олiмпiад,
KoHKypciB з .дисциплiн за умови, якщо вони вступають за професiятчtи, для яких
вищезilзначенi дисциплiни е профiльними;
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з iнвалiднiстю та дiти з малозабезпечених сiмей, у яких обидва батьки е
iнвалiднiстю, один з батькiв е особою з iнвалiднiстю, а iнший помер, одинока
MaTip с особою з iнвалiднiстю, батько с особою з iнвалiднiстю та виховуе дитину без
MaTepi, вiдповiдно до cTaTTi 22 Закону УкраiЪи кПро основи соцiальноi захищеностi осiб з
iнвалiднiстю в УкраiЪi>;
ОСОби, якi вступають до закладу освiти за цiльовим направленням на навчання.
5.З. Не пiЗнiше нiж через 5 днiв пiсля закiнчення конкурсного вiдбору
приЙмальна комiсiя приЙмас рiшення, оформляс протокол та оголошус список осiб, що
рекомендованi до зарахування на навчання до закладу професiйноТ (професiйнотехнiчноi) освiти за обраною формою здобуття освiти.
5.4. У РаЗi оскарження результатiв конкурсного вiдбору вступник у триденний
строк пiсля ix оголошення (оприлюлнення) пода€ вiдповiдну заяву на iм'я голови
ОСОби

ОСОбами з

приймальноТ KoMicii.

5.5. Зарахування до закладу професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти
здiйснюеться наказом директора закладу освiти,
5.6, Зарахування до закладу професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти на
навчання за рахунок мiсцевого бюджету, а також за угодами з пiдприемствами,
установами, органiзацiями, окремими фiзичними та юридичними особами здiйснюеться в
межах лiцензiйних обсягiв.
VI. Прикiнцевi положення
6.1. Зазначений порядок прийому документiв з подaльшим зарахуванIlям
поширюеться на вступникiв, якi не мають базовоi загальноi середньоi освiти i подають

ловiдку про навчання в закладi загальноi середньоi освiти.
6.2. Особи, якi без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днiв
ВiД Дня ix початку, вiдраховутоться з закладу освiти. На звiльненi мiсця може
проводитися зарахування осiб, що отримали позитивнi результати при конкурсному
вiдборi, але не були зарахованi. При невиконаннi регiонального замовлення на прийом з
окремих професiй заклад освiти може проводити додатковий прийом.
6,З. ОСОбам, якi не зарахованi до закладiв 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 засвiдч}тоть результати вступних
випробувань, зберiгаються протягом одного Року, а потiм знищуються, про що
склада€ться вiдповiдний акт.
6.4. Контроль за дотриманням Типових правил прийому до закладiв
ПРОфесiЙноi (професiйно-технiчноi) освiти УкраТни та Правил прийому до .Щержавного
навчального закладу <TeTiiBcbKe професiйно-технiчне училище) здiйснюеться
MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни, Киiвською обласною державною адмiнiстрацiею
та департаментом освiти i науки Киiвськоi облдержадмiнiстрацii.
Розглянуто i схвалено на засiданнi
педагогiчноТ ради ЩНЗ кТетiiЪське
професiйно-технiчне училище) протокол
Nb2 вiд 02.0з.2020
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