
|-, ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова приймальноi KoMicii,

державЕого навчапьного
професiйно-технiчне

СУЗАНСЬКА

1 року

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(TETIIBсьKE проФЕсIЙно-тЕхнIчнЕ училищш)>
на 2022 piK

I. Заrальна частпна

1.1. Правила прийому до держi}вного навч€lльного зzlк.тlаду KTeTiiBcbKe професiйно-
технi'ше yIиJIище> на2022 piK (датri - Правила прийому) розробленi на ocHoBi Типових правил
приЙому до професiйно-технiчних нзlвччшьних закладiв УкраiЪи, затверджених нzжазом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 14 травня 2013 року Ns 499 та зареесц)Oвчших в
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 29 травня 201З року за Ns 82312ЗЗ55 (зi змiнал,tи), внесеними
згiдно з Наказаruи MiHicTepcTBa освiти i науки Jф З44 вiд 09.04.2014р, Ns1550 вiд |2.12.2a19,
статугу училища.

1.2. До ДержавIIого навчItльного з€lкJIаду KTeTiiBcbKe професiйно-технiчне )цилище))
(датti - уш,rлище) приймшоться цромадяни Украiни та особи без громадянствъ що перебувшоть
в УкраiЪi на законних пiдставах.

1.3. Кожен мае piBHi flрава на здобуггя професiйноi (професiйно-технi.rноr) освiти
вiдповiдно до своiх здiбностей i нахилiв IIезitлежно вiд BiKy, cTaTi, раси, кольору шкiри, стану
здоров'я, iнвалiдностi, громадянств4 нацiоналrьностi, полiтичних, релiгiйних tIи iнцппr
переконань, мови спiлкування, етнi.пtого та соцiапьного походження, сiмейного та майнового
стану, наявностi судимостi, мiсцЯ проживанНя, мовЕиХ та iншrх ознак, якi були, е та можq/ть
бушr дiйсними або припущеними.

Iноземнi цромадfiIи, особи без громадянства здобlъають професiйну (професiйно-
TexHi'пry) ocBiTy у зilкJlадrlх освiти Украrни вiдповiдно до tIинного зtжонодавства та
мiжнародних договорiв.

Особа, яку визнано бiженцем або особою, яка потребуе додаткового захисту, мае piBHe з
громадян{lми Украiни право на ocBiTy.

Особа, стосовIIо якоi прийнято рiшення про оформлення докуý{ентiв для вирiшення
питаннrI щодо визнаЕшl бiженцем або особою, яка потребуе додаткового зaжисту таlабо яка
ОСКаРКУс рiшення щодо статусу бiженця та особи, яка поцlебуе додt]ткового захисту, мае право
на вступ до зашlадiв професiйноi (професiйно-технiчноr) освiти.

ОбМеЖення Допуск€tються за медичними та вiковими покitзникzll\dи, а також показникап{и
професiйноi придатностi, що визЕачаються Кабiнетом MiHicTpiB Украihи.

1.4. Прийом цромадян до )чилища здiйсшоеться для здобугтя професiй за освiтнъо-
ква;riфiкацiйним piBHeM кква.пiфiкований робiтнио.

1.5. Прийом громадяЕ на первинну професiйну пiдготовку здiйснюеться за pжylto1
виДаткiв, що здiЙснюються з обласного бюджету на оплату послуг з пiдготовки ква.тriфiкованих
робiтникiв на уплоЪах регiональпого замовлення у з.lкJlадttх професiйноi (професiйно-iехнiчноi)
освiти державноi форми власностi.

1.6. ПРИйОм Iром4дяЕ поЕад регiональне зtlI\,rовленЕя, а також перепiдготовка та
ПiДвИЩення квалiфiкацii здЙснюютъся зарахунок коштiв фiзи.пrих та (або) юридичних осiб.

В.о.



II. Приймальпа комiсiя

2.1. ПРИйОм до 1пrилища здiйснюе прийма_rrьна комiсiя.
2.2. Очо.lпос приймальну комiсiю директор у{илища, який cBoiM HaKttзoM визначае та

затверджуе персOнальний склад KoMicii i порялок ii роботи.
2.3. Правила прийому ло ,ЩНЗ <<TeTiiBcbKe професiйно-технi.rrrе }п{илище>> на 2022 ptK

розроблено вiдповiдно до зЕlконодавства УкраiЪи, у тому .rислi до Типових правил,
затверджуються директором ,ЩНЗ <ТетiiЪське професiйно-технi.цrе училище)) за погодженшIм
з департilп4ештом освiти i науки Киiвськот обласноi лержавноi адмiнiстрачiй но пiзнiше 01
грудня поточного року.

2.4. Строк повноважень приймальноi KoMicii * 1 (один) piK.
2.5. ПриймЕ}JIьЕа комiсiя:

- органiзовуе прийом заrIв та доцrментiв;
- IIроводить зi встуIIниками бесiди з питань вибору професii, умов навчання,

матерiального забезпеченЕя та забезпечення особливого соцiшlьного захисту здобувачiв освiти,
в тому числi осiб з особливими освiтнiми потребами, працевлtlштування пiс.rrя закiнчення
зitкJIаду освiти;

- орга"tлiзовус та координус пiдготовку та проведешш коЕкурсного вiдбору;
- приймае рiшення щодо осiб, рекомендованих до зарахуваIIня до училищц оформляе

протокол та оголошус вiдповiднi списки осiб;
- органiзовуе робоry щодо комплект}ъчшIня нiлвчальних цруfl з урtlхув.lнням здiбностей i

нахилiв, BiKy, стану здоров'я та професiйноi придатностi вступникiв;
- вирiшуе iншi IIитаЕшI, пов'язанi з прийомом.

2.б. Правила прийому до у{илища доводяться до вiдома вступникiв через засоби масовоТ
iнформацii, iнформаlliйний стенд та WеЬ-сайт rIилища.

2.7. У 2а22 рочi ушлище здiйснюе прийом учнiв та слухачiв для навчаннrI за такими
професiями:

l. ТDакгоDист-машипiст сiльськогосподарського виDобництва
(категорii <<А1>. <<А2>. <iВ1>. <<В3>)

СлюсаD з DeMoHry сiльськогосподаDських машин та

Освiтнiй piBeHb вступника Базова заЕIльна середIilI ocBiTa. Без вимоr до стажу роботи
лiцепзiiший обсяг прийому 30 осiб
flлавованi обсяги прийому 20 осiб
OcBiTHiй та освiтньо-квмiфiкацiйний

рiвепь виrryскника
Ква:riфiкований робiтник

Квалiф i качiя випускника

Тракгорист-мrrпинiст сiльськогосподарського вrтробницгва
(категорiТ <Al>, кА2>, <<В1>>, кВ3>)
Слюсар з ремонту сiльськогосподарськID( машин та ycTaTKyBaHIuI

3 розряду.
TepMiB навчаЕня за професiями 2 роки
Форма навчання ,Щенна

умови павчапrrя регiональне замоыIеннrI

спецiаrrьнi
вимоги

Тракторист-машпнiст
сiльськогосподарського впробництва
(категорiI<<А1>, (М>, (В1>, (В3>>)

Слюсар з peмolrTy сiльськоrосподарських
машин та устаткувапня

Bilc, прийнятгя на робсrry здiйснюеться
вiдповiдно до законодавства
сmаmь: чоловiча
меduчнi обмеilсеннл

8iK., пiсля закirrчення TepMiHy навчання - не
менше l8 poKiB
сmаmь: чоловiча
меduчнi обмеilсеннfl

***
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2.

Освiтяiй piBeнb вступника Базова загаJьна серед{я ocBiTa. Без виtrлог до стallry роботи
Лiцензiйний обсяг прийому 30 осiб
Плаrrованi обсяги прийому 20 осiб
OcBiTlliй та освiтньо-ква;tiфiкацiйний
piBeHb випускника Квалiфiкованлй робiтник

Квалiфiкшliя випускlика Швачка 3 розряду. KpaBerb 3 розря,ry.
TepMirr навчання за професiями 2 роки
Форма навчання ,Щенна
Умови навчанIuI Регiоналъне замовJIеIц{rI

спецiальнi
вимоги

Швачка Кравець
BjK., прийняття на роботу здiйснюеться
пiсля закiнчення навчання вiдповiдно до
законодавства
Сtпаmь : чоловiча, жiноча
меduчнi обмехкення

BiK: прийнятrя на роботу здiйснюеться
пiсля закiнчення навчаЕнrI вiдповiдно дс
законодавства
сtпаmь: чоловiча, жiноча
меdачнi обмееrcення

{.**

***

3. 7122 Мчляр
7133 Штчкатчр
?l32 Лицювальпик_плиточник

Кол за.ЩК 003:2010 та HiltBa
прфесii

Освiтнiй piBeHb вступника Базова заrапьна середнJI ocBiTa. Без вrдrлог до стажу роботи
Лiцензiйний обсяг прийому З0 осiб
Г[ланованi обсяги прийому 20 осiб
Освiтнiй та освiтньо-ква.пiфiкацiйний
piBerTb випускника Квалiфiкований робiтник

Квщriфiкацiя випускника
Муляр 4-го розрялу. Шryкатур 3-го розряду.
Лиlдовальник-ппиточник З-го розрялу.

TepMiH навчання за професiями 2 роки
Форма нrlвчавня ,Щенна
умови навчання регiональне замоыIеннrI

спецiа;rьнi
вимоги

Муляр Штукаryр лпцювальник-плшточннк

.Brk., пiсля закiнчеЕня TepMiHy
навчання* не менше 18 poKiB
Сmаmь: чоловiча, жiноча
меьuчнi обмехrення

BiK: прийнятля на робоry
здiйсrлосться пiсля закiнчецrr,я
строку навчatнпя вiдповiдно до
законодавства
С tпаmь : чоловiча, жiноча
меduчнi обмеJrсення

BjK., прийlrяття на робоryздiйснюеться пiсля
закiнчення строку навчання
вiдповiдно до законодавства
Сmаmь : чоловiча, жiноча
меOачнi обмеакення

4. Кол за,щ 003:2010 та нz}зва професiт 4221 об,пiковець з песg,тпацii бyхrалт,ерськпх даних

Освiтнiй piBeHb вступника Повна загальна середня ocBiTa. Без вrлчrог до сталсу роботи
пiцензiйяий обсяг прийому 40 осiб
Плаrованi обсяги прийому 20 осiб
Освiтнiй та освiтньо-квалiфiкацiйний
piBeHb випускника Квалiфiкований робiтник

Кваrriфiкаuiя випускника Облiковець з реестрацiТ бiхгаirгерськIlD( даних
Гермiн навчання,за професiями l piK
Форма навчанrя ,Щенна
умови навчання Регiона;rьне замовJIення

спефальнi
вимоги

Облiковець з peecTpaчii бухгалтерськID( д:шrх
BiK., пiсля закiнченяя TepMiHy навчанIuI - не менше 18 poKiB
Сmаmь : чоловiча, жiноча
меdачнi обллехсення

i.**
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5.
Код за ДК 003:2010 та назва професii 8331 ТDакгоDrrgг-машинiст сiльськогосподарського

виDобнпцтва (категорii <<А1>)

Освiтнiй piBeHb всгупника Базова загальна середи ocBiTa. Без вимог до стажу роботи
Лiцензiйний обсяг прийому 25 осlб
f [-TиHoBaHi обся.пt прийому 15 осiб
Освiтнiй та освiтньо-квалiфiкачiйний
piBcHb випускника Квалiфiкований робiтник

Ifu алiфiкачiя випускttt{ка
Тракторист-машинiст
(категорii KAl>)

сiльськогосподарського виробництва

TepMiH навччuIня за професiями 6 мiсяцiв

,ЩеннаФорма навчаншI

За рахунок фiзичних та юридичних осiбумови навчаllня

спецiальнi
вимоги

ТDактоDпст-машпнigг сiльськогоеподарського виробпицтва (категорii <<А1>>)

BlK; прийнятгя на роботу здiйснюсгься вiдповИно до законодавства
сmаmь: чоловiча
меduчнi обмемсення

Додатковi
умови

Вктрати, по забезпеченню витратними матерiа.пами дIя навчalльно-виробнпчих потреб,
здiйснення виробниtIого навчанюI у обсягах, передбачених робочими навч€}льними ппанчrми
пiдготовки квшiфiкованtл< робiтникiв за зазначеними rrрофесiями, здiйсню€ться за р:жунок
зtlмовника

***
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6. код за дк 003:2010 та rизва професii 8322 ВодiЙ автотоанспоптншх засобiв (lсатегооiя <<С>)

Oсвiтнiй piBeHb встулника Повна або базова загапьна середня ocBiTa.. Бgз вrшог до сталсу роботи
Планованi обояrи прийому 45 осiб
Освiтнiй та освiтньо-квалiфiкачiйний
piBEHb випускника Квалiфiкований робiтник

Форма кавчання денна
умови навчання за рахунок фiзиsнr.D( та юридичних осiб

BiK., пiсля закiнченrrя TepMiHy навчання - бiльше l7 poKiB, з вiковим

Спецiальнi вимоIи обмеженнячr rи право використаншI посвiдчення водiя з l8 рокЬ
Сmаmь : чоловiча, жiноча
меluчнi обмееrcення

,Щодатковi умови Витрати, по забезпеченню витратними матерiшlами для навчаJьно-виробничю< потреб,
здiЙснення виробничого навчання у обсяrах, передбачених робочrши навчatльними IшаЕами
пiдготовки ква.пiфiкованих робiтникiв за зазначеними професiями, здiйсrшоеться за р:}хунок
замовЕика

7. Код за ДК 003:2010 та назва прфесii 8322 ВОДiЙ аВтОтранспортних засобiв (категорiя <<Cl>)

Освiтнiй piBeHb всlупника Повна або базова заrапьна сердlя ocBiTa. Без вrдr,rог до сr-алсу роботи
Лiцензiйний обсяг прийому 120 осiб
Планованi обсяги прийому 30 осiб
Освiтнiй та освiтньо-квалiфiкачiйний
piBeнb виrryскника Квалiфiкованпй робiтник

Форма навчання денна
умови нilвчання За рахунок фiзичнlтх та юридичнrд< осiб

Спецiаrrьнi вимоги

BiK., пiсля закiнчеЕня TepMiHy навчанЕя - бiльше 17 poKiB, з вiковим
обмеженнячr на rтраво використанIuI посвiдчення водiя з l8 poKiB
Сmапtь: чоловiча, жiноча
меdачнi обмеilсення

,Щодатковi умови Витрати, по забезпеченIffо витратними матерiатrами дtя навч€UIьно-виробничюr потреб,
здiЙснення виробничого навчанIur у обсягах, передбачених робочими цавчальними планами
пiдготовки квалiфiкованrо< робiтникiв за зазначеними професiями, здiйсrпоеться за рахунок
замовника
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2.7. Порялок роботи прийматlьноi KoMicii: понедiлок, BiBTopoK, середа, четвер, п'ятниця з

8-00 до 17_00 год, субота з 9-00 до 13-00 год., недiля - вихiдний день.

III. Щокументи для встуrry

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища вкiвую,*r обрану

професiю, форму здобуття освiти, мiсце проживання та iншi вiдомостi визначенi у формулярi
заяви.,Що заяви вступники додають:

- документ flро ocBiTy;

- медичну ловiлку за формою, установленою tмнним законодавством;

- 4 фотокартки розмiром Зх4 см;

- *orriT докуплентiВ, ЩО даюпЬ rrравО на пiльги при вступi до ушлища (за наявностi);

- облiкову картку платника податкiв (kpiM осiб, якi через cBoi релiгiйнi переконЕlння

вiдмовляю"""" оrр"rати реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв).

Вступники пред'являоть особисто докуil{ент, що пiдтверджуе громадянство, та докумеЕТ, щО

посвiдчуе особу чи Гi спецiа.rrьний статус, а особи, якi потребують додаткового або тимчасового

захисту та подали вiдповiдну зzиву про визЕання iх бiженцем або особоЮ, Що потребуе

додатковОго зilхистУ, ЕадаютЬ довiдкУ про зверненнjI за захистом в YKpaHi.
3,2. асоби, якi направJUIються на навчання пiдприсмствами, установаIuи, органiзацiями,

додtlють до заяви про вступ вiдповiдний документ.
3.3. Прийом документiв вiд вступникiв розпоIмЕаеться 01 червнrI 2022 року та

завершусться не ранiше, нiж за l5 днiв до початку навчаJьних зzш{llть.' i.ц. При Ъеобхiдностi, TepMiH прийомУ документiв може бути продовжений або

скорочений, про що прийма;rьна комiсiя повiдомляе додатково через засоби масовоТ iнформаrrii,

iнформацiйний стенд та WеЬ-сайт }пIиJIища.

[Y. Умовп прийому

4.1. Прийом до r{илища проводиться без вступних випробувань шлл(ом

конкурсного вiдбору вступникiв на навчання:
- за рейтинговим списком вступникiв;
- зарезультатами спiвбесiди;
- за результаТаI\dи середнього баlry вiдповИного докуfr[ента про базову зilгальну

середкю освý або повну загапьЕу середню ocBiTy.
4.i. Конкурсний вiдбiр проводитъся поетiшЕо упродовж усього перiоду прийому

документiв.
4.3.Прийом здобувачiв освiти на перепiдготовку або пiдвищеЕня квалiфiкаЦii може

здiйснюватися шJUIхом проведення вхiдного контролю знань, yrlлiHb та навичок вiдповiдно до

статгi 14 Закону Украiни <Про професiйну (професiйно-технiчну ocBiTy)>.

4.4. особи, якi без повЕDкних притIин не з'явилися на конкурсний вiдбiр у зазначений за

розкладом час або отримЕtпи незадовiльнi резулътати на навчtlння Ее зараховуються.

Y. ЗарахуванЕя

5. 1. Зараховуються поза коЕкурсом:
_ особи, 

"*"rЪiдпо"iдно 
до Закону УкраТни кПро статус BeTepmriB вiйНИ, ГаРШТiiiХ СОЦiаЛЬНОГО

захисту> надано таке пр{Iво;

- дiти-сироти та дiти, пъзбавленi батькiвського пiкrrуваЕня, а тЕжож особи з ix числа BikoM вiд

18 до 23 poKiB вiдповiдно до шостанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вИ 05 квiтня 1994 року Nч

226 кпро полiпшення виховtlння, нtшчtшня, соцiатrьного зttхисту та матерiального забезпечення

дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiшryвання> (зi змiнами);
- дти з iнва-тliдлiстю та особи з iнва.пiдлiстю, жим не протипокtваЕе нtlвчilння за обраною



професiею, вiдповiдло до cTaTTi 22 Закону Украiни опро основи соцiалъноi зzйищеностi осiб з

iнва.iliдIiстю в YKpaiHi> ;

- особи, яким вiдповiдно до Закону Украни кПро статус i соцiа.тlьниЙ захиСТ ЦРОМаДЯН, ЯК1

постраждаJIи внаслiдок Чорнобишськот катастрофи> надано таке право, у тому числi

громадяЕи, вiднесенi до категорii 3, - за умови одержtlнЕя громаДЯНrlI\,lи цiсТ категорii

позитивних оцiнок Еа вступних випробlваннях;
_ особи, яким вiдповiдно до ЗаконуУкраiни <Про пiлвищення престижностl шаХТаРСЬКОl ПРаЦD

надаЕо таке право;
- дiти вiйськовосrryжбовцiв Збройних Сил Украiни, iнших вiйськових форlryвань, працiвникЬ

пр€lвоохоронних органiв, якi Ъагинули пiд час виконалrня с;ryжбових обов'язкiв, на мiсця,

.uб"rrr."Оi державнИм заI\ловленIUIм. ВступникИ у цьомУ разi подають вiдповiдний докуtuент

про те, що батько (мати) визнаrri тulкими, що загинули пiд час викоЕанЕя с.тryжбових обов'язкiв,

вiдшовiдно до Указу Президента Украiни вiд 21 JIютого 2002 року }ф l57 кПро додатковi зllход,I

щодо 11осилення ,урбоr" про захисникь Вiтчизни, rx правового i соцiального зilхисту,

полiпшення вiйськово-патрiоти,пrого виховання молодь;
5.2. Першочергово зар€жовуються за iнших рiвних умов:

- випускн"u" ,uйuду загаlrьноi середньоi освiти III ступеня, нагородженi золотою (срiбною)

медilллю;
- вигryскники закJIаду зага-ttьноi сереtшlьоi освiти II ступеня, якi мають свiдоцтво про базову

загЕuIьну середню ooBiry з вiдзнакою;
- yru"rr"*" ,i*"uрод""*, завершального етапу Всеукраiнських уrнiвських олiмпiад,

KoHKypciB з дисцrплiн за умови, якщо вони вступають за професiями, для яких

ffiЖЁiЁНШЪТffiff .:*Р;Жffi"у_з:lхистунауково-дослiдницькихробiтгшiв-
членiв Ма;lоi академii наук Украни в piK вступу;

- особи з iнвалiдliстю та дiти з ма-rrозабезпечеЕих сiмей, у яких обИдва батькИ е особапли З

iнвшriднiстю, а iнrшай помер, одиIrока MaTip е особою з iнва-тriднiстю; батько с особою з

iнвалiднiстю та виховуе дитину без MaTepi, вiдповiдно до статтi 22 Закону Украiни <про

освови соцiальноТзахищеностi осiб з iнвалiдriстю в УкраiЪЬ;
- особи, якi вступаrоть до уt{илища за цiльовим наIIравлеЕIIr{м на навч{lншI.

5.3. Не пiзнiше нiж через 5 днiв пiсля закiнчоння конкурсного вiдбору шриймапьна

комiсiя приймае рiшення, оформляс протокол та оголошус сfiисок осiб, що рекомендованi до

зарахуваtIшI на нtlвчанЕя до закjIаду професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти за обраною

формою здобуггя освiти,
5.4. У iазi оскарження результатiв коЕIýурсного вiдбору встуllник у триденний строк пiсля

iх оголошенЕя подае вi.щlовiдту з{Iяву на iм'я голови прийМа-ТЬНОi KoMicii.

5.5. ЗарахУванш{ до уIиJIиЩа здiйснюСться HaKa:toM директора закJIаду освlти.

5.6. Зарахування до закjIаду професiйноi (професiйно-технiшrоi) ocBiTи на навчаЕня за

ptlx)цo11 фiнансрання з обласного бюджету на оплату послуг з пiдготовки квалiфiкованих

робiтникiв на yцoBzlx регiона-rrьного замовлення, здiйслпоеться в Meжilx затвердженогО

регiонального зап,f овлення.

YI. Прикiпцевi положепня

6.1. Зазначений порядок прийому документiв з подальшим зарахуваннrIм поширюеться

на вступникiв, якi не мzlють базовоi загаrьноi середньоi освiти i подаrоть довику про навчаннJI

в закладi загалъноi середньоi освiти.
6.2. особи, *iб". повa2кнЕх причин не приступили до занять протягом 10 днiв вiд дrя

Тх початку, вiшlаховуються з )чилища. На звiльненi мiсця може проводитися з8рахування осiб,

що отримttли позитивнi результати при конкурсному вiдборi, alte не були зараховtlнi. При

невиконаннi регiона.rrьного зulш{овлення на прийом з окремих професiй r{иJIище може

проводити додатковий прийом.
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6.3. Особmл, якi не зараховшri до закJIаду професiйноi (професiйно-технiчноТ) освiти, а

також тим, якi без поважних rrриtlин не приступили до з€lнять, повертtlються документи Не

пiзнiше нiж протягом п'яти днiв з дня прийнятгя рiшення.
б.4. Матерiа_пи, якi засвiдчують результати вступних вишробувань, зберiгаються

протягом одного року, а потiм знищуються, про що скJIадаеться вiдповiдний акт.

6.5. КонтроJIь за дотрим{lнЕям Типових правил прийому до закJIадiв професiйноI
(професiйно-технiчноф освiти Украihи та Правил прийому до,Щержавного нzlвчtlльного закJIаду

кТетiiЪське професiйно-технiчне )цилище> здiйснюеться MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраrЪи,

КиiЪською обласною державною адмiнiстраuiею та департаментом освiти i науки КиiЪськоТ

облдержадп,riн iстрацii.

ПОГОДЖЕНО
Заступник директора департаil{енту
освiти i науки КиiвськоТ обласноТ

державноi адмiнiстрачii - начаьник
iти, науки та iHHoBarIiйHoi

Розглянуго i схвалено на засiдаrrнi
педагогiчтrоi ради,ЩНЗ <ТетiiЪське
rrрофесiйно-технiчне rшлище) протокол
Jф5 вiд 25.||.202lp,

о !{n _ЩСлЦ_о1Ц!_Ц_ 202 | р.


