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1. зАгАльн АчлстинА

1.1. цi правила розробленi вiдповiдно до вимог законодавства Укратни, Типових
правиЛ прийоплУ до закладiв професiйноi (професiйно-технiчноТ) освiти Украiни,
затверджених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд |4.05.201з JФ499 (зi

змiнами, внесеними згiдно з Наказами MiHicTepcTBa освiти i науки Укратни вiд

09.04.2Ol4 J\ъз44, вiд 07.02.2019 jюl52, вiд 12.1,2.2019 м1550).
1.2. Щержавний навчальний заклад <КиТвський шрофесiЙниЙ КОЛеДЖ З

посиленою вiйськовою та фiзичною пiдготовкою), (далi - Коледж) с професiйним

(професiйно-технiчним) навчальним закладом третього атестацiйного рiвня, шlо

здiйснюе пiдготовку робiтникiв широких квалiфiкацiй з технологiчно склаlI}Iих

професiй.
1.3. !О КоледжУ приймаЮться громадяни Украiни та особи без громадя}tс,гва,

що перебувають в YKpaTHi на законних правах.
|.4. Кожен мае piBHi права на здобуття професiйноТ (професiйно-технiчноТ)

освiтИ вiдповiднО дО cBoix здiбностей i нахилiВ незалежнО вiд BiKy, cTaTi, раси,
кольору шкiри, стану здоров'я, iнвалiдностi, громадянства, нацiональностi,
полiтичних, релiгiйних чи iнших переконань, мови спiлкування, етнiчного Та

соцiального походження, сiмейного та майнового стану, наявностi сУДимостi, МiСЦя

проживання, мовних або iнших ознак, якi були, е та можуть бути дiйсними або

припущеними.
Особа, яку визнано бiженцем або особою, яка потребус додаткового захисту,

мас piBHe з громадянами УкраТни право на ocBiTy.
1.5. Прийом громадян до Коледжу здiйснюсться для здобуття професiЙ за

освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM квалiфiко ваний робiтник.
1.6.Прийом |ромадян з метою здобуття первинноi професiйноi пiдготовкl,t

здiйснюстьQя за рахунок видаткiв з бюджету м. Киева на оплату послуг з пiдготовки
квалiфiкованих робiтникiв на умовах регiонального замовлення та в межах
лiцензованого обсягу в Коледжi

1.7. Прийом громадян понад регiональне замовлення, а також перепiдготовка та
пiдвищення квалiфiкацii здiйснюються у межах лiцензiйного обсягу за рахУНок
коштiв фiзичних i юридичних осiб.

2.приЙмАлънАкомIсIя

2.|.Прийом до Коледжу здiйснюе приймальна комiсiя.
2.2. Очолюе приймальну комiсiю директор Коледжу, який своТм цаказом

визначас та затверджус персон€tльний склад KoMiciT та порядок iT роботи.
2.3.Правила прийому до Коледжу на 2021 piK розробленi вiдповiдно до вимог

законодавства Украiни, Типових правил, затвердженi директором Коледжу за

погодженням з управлiнням закладiв вищоi освiти, професiйноi освiти та
прогнозування цiльових програм ,.Щепартаменту освiти i науки виконавчого органу
КиТвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацii).

2.4. Приймальна комiсiя :

- органiзовуе прийом заяв та документiв;
- проводить зi вступниками бесiди з питань вибору професiТ, умов навчання,

матерiального забезпечення та забезпечення особливого соцiального захисту



здобувачiв освiти, в тому числi осiб з особливими освiтнiми потребами,
працевлаштування пiсля закiнчення Коледжу;

- органiзовус та координуе пiдготовку та проведення конкурсного вiдбору;
- приймае рiшення щодо осiб, рекомендованих до зарахування до Коледжу,

оформляс протокол та оголошу€ вiдповiднi списки осiб;
- органiзовус роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням

здiбностей i нахиЛiв, BiKy, станУ здоров'Я та професiйноТ rrридатностi вступникiв;
- вирiшус iншi питання, пов'язанi з гtрийомом.
2.5. Правила прийому здобувачiв освiти до Коледжу доводяться до вiдома

вступниКiв череЗ засобИ масовоТ iнформаЦiТ та iнформаЦiйнi стеНди, сайТ Коледlяс.i,
(проспекти).

Коледж проводить набiр здобувачiв освiти на базi повноI загальноi серелньоТ
освiтИ (11 класiв) та на базi базовоi середньоТ освiти (9 класiв), вiдповiдно до
регiонального замовлення та лiцензованого обсягу, в 2о21 за професiями:

TepMiH
навчання за
професiею

Лiцензова-
ний обсяг

Пла-
новий
обсяг
на
202l

на базi базовоi се ньот освiти 333 особи
огr кацlиних птеле оки

,.'
J 60 28

Адмiнiстратор
(органiзацii,
облiковець з
даних

секретар керiвника
пiдприемства, установи),
ресстрацii бухгалтерських

Оператор з обробки iнформацiТ
амного забезпечення

та
3 роки l20 56

Слюсар з ремонту колiсних тр
засобiв; водiй автотранспортних

(В) какате (С>)
З роки 56

Слюсар з ремонту колiсних транспортних
засобiв, електрозварюв€LIIьник ручного
зва

З роки 180 28

Майстер з дiагностики та налагодження
електронного устаткування автомобiльних
засобiв

60

Майстер з монтажу та обслуговування
систем альтернативноi енергетики 3 роки 28

Майстер готельного обслуговування З роки 60 28

Верстатник широкого профiлю 3 роки 60 25

на базi повноi загальнот едньоТ освiти 125 ociсе
-адмlнlс а 25

з обробки iнформацiТ
ого забезпечення

Оператор та
1 piK 120 25

Слю автомобiлiв водlз о 1 90 25

Назва професiТ

283 роки 60

90

З роки 56

60

1 60

plK



автотранспортних засобiв (категорii (В)),
категорiя (С>)
Оператор телекомунiкацiйних послуг 1 piK 60 25
Майстер з монтажу та обслуговування
систем €rльтернативноi енергетики

1 piK 60 25

Коледж здiйснюе пiдвищення квалiфiкацii за професiею кОператор з обробки
iнформацiТ та програмного забезrrечення) та <<Оператор комu'ютерного наборр> за

рахунок фiзичних та юридшIних осiб.
Пiсля закiнчення Коледжу випускникам, що навчaIлись на базi гrовноТ загальноТ

середньоi освiти видаеться диплом квалiфiкованого робiтника встановленого зразка
або свiдоцтво про присвосну робiтничу кв€tлiфiкацiю. Пiсля закiнчення Коледжу
випускникам, що навч€lпись на базi базовоi середньоi освiти видаеться свiдоцтво про
здобуття повноi загальноi середньоi освiти, диплом квалiфiкованого робiтника
встановленого зрЕвка або свiдоцтво про присвоену робiтничу квалiфiкацiю .

Прийом до Коледжу проводиться шJIяхом проведення конкурсного вiдбору за

результатами середнього баsта свiдоцтв про базову середню ocBiTy або свiдоцтв про
повну загальну середню ocBiTy.

Графiк роботи приймальноi KoMicii:
Понедiлок - п'ятниця: з 09-00 до 19-00; субота з 09-00 до 15-00. Вихiднi: недiля

та державнi свята.
Обмеження з професiй за медичними пок€ваннями може бути, якщо

вступникам протипок€ване навчанIuI за обраниМ напрямом, про що вк€вано в
медичнiй довiдцi за формою, встановленою чинним законодавством.

Обмеження з професiй за статтю не передбачено.
Обмеження з професiй за BiKoM вступникiв визначаеться згiдно Закону УкраiЪи

<Про зайнятiсть населеннrD).
У разi оскарження результатiв конкурсного вiдбору вступник у триденний

TepMiH пiсля Тх оголошенЕя подае вiдповiдну заяву на iм'я голови приймальноi KoMicii.
2.6.fIрийм€tльна комiсiя починае робоry з 20 квiтня 202| року.
2.8. Гфи наявностi у вступникiв однакового середнього баlrу документiв про

ocBiTy додатково проводитъся спiвбесiда
2.9. У разi прийняття рiшення MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи про

продовження вступноi кампанii, TepMiH прийому документiв може бути продовжено.

3.докумЕнти для вступу

3.1. Вступники подають особисто змву про вступ до Коледжу iз
з€вначенIuIм обраноi професiii, форми навчаннrI, мiсця проживання, до якоi
дод€lють:

- документ про ocBlTy;
- медшшу ловiлку за формою 086-о, яка доповнюсться довiдкою про щеплення
ф.063-о;
- б фотокарток стандартного розмiру, що використовуеться дJIя документiв, якi
засвiдчують особу;
- копiю документiв, що дають право на пiльги для вступу в навчшrьний заклад (за
наявностi).

Вступники пред'являютъ особисто документ, що пiдтверджуе громадянство, та



документ, що посвiдчуе особу чи ii спецi€tльний статус, а особи, якi потребують

додаткового або тимчасового захисту та под€tли вiдповiдну заяву про визнання ix
бiженцеьл або особою, що потребуе додаткового захисту, надають довiдку про
зверненн я за закистом в YKpaTHi.

З.2.Особи, якi направляються на навчання пiдприемствами, установами,
органiзацiями, додають до заяви про вступ вiдповiдний документ.

4. умови приЙому

4.1. Прийом до Коледжу проводиться шляхом конкурсного вiдбору вступникiв на
навчання. Критерiями конкурсного вiдбору с:

- середнiй бал свiдоцтва про здобуття базовоi середньоТ освiти або середнiй бал
свiдоцтва про здобуття повноi зальноТ середньоi освiти. Якщо середнiй бал однаковий

у декiлькох осiб, то проводиться спiвбесiда.
4.2. Конкурсний вiдбiр може проводитися поетапно протягом усього перiоду

прийому документiв.
4.З. Особи, якi без поважних причин не з'явилися на конкурсний вiдбiр та

спiвбесiду у визначений графiком час до зарахування не рекомендуються.

5.зАрлхувлння

5.1.Зараховуються до К гIоза конкурсом
- особи, яким вiдповiдно до Закону УкраТни <Про статус BeTepaHiB вiйни,

гарантii ix соцiального захисту)> надано таке право;
- дiти-сироти та дiти, позбавленi батъкiвського пiклування) а також особи з ix

числа BiKoM вiд 18 до 23 poKiB вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 05 квiтня 1994 року Ns 226 пПро полiпшення виховання, навчання, соцiального
захисту та матерiального забезпечення дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського
пiклуваннш (зi змiнами);

- дiти з iнвалiднiстю та особи з iнвалiднiстю, яким не протипоказане навчанFIя за

обраним напрямом, вiдповiдно до cTaTTi 22 Закону Украiни <Про основи соцiалыrоТ
захищеностi осiб з iнвалiднiстю в YKpaTHi>;

- особи, яким вiдповiдно до Закону УкраТни uПро статус i соцiальний захис,г
громадян, якi постражд€Lли внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи> надано таке право,

у тому числi громадяни, вiднесенi до категорiТ З;
- особи, яким вiдповiдно до Закону УкраТни пПро пiдвищення престижностi

шахтарськоi працi) надано таке право;
- дiти вiйськовослужбовцiв Збройних Сил УкраТни, iнших вiйськових

формуванъ, працiвникiв правоохоронних органiв, якi загинули пiд час виконання
службових обов'язкiв, на мiсця, забезпеченi регiон€tпьним 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 вiд 21 лютого 2002 року J\Ф 157 <Про додатковi заходи щодо посилен1,1я
турботи про захисникiв Вiтчизни, ik правового i соцiального захисту, полiпrrlеtttlя
Bi йськово-патрiотичного вихован ня молодi>;

5.2. Першочергово зараховуються за iнших рiвних умов:



- випускники закладу загальноi середньоТ освiти III ступеня, нагородженi
золотою (срiбною) медаллю;

- випускники закладу загальноТ середньоТ освiти II ступеня, якi мають свiдоцтво
про середню ocBiTy з вiдзнакою;

- учасники мiжнародних, завершального етапу Всеукраiнських учнiвських
олiмпiад, KoHKypciB з дисциплiн за умови, якщо вони вступають за професiями, 71:lя

яких вищезазначенi дисциплiни с профiльними;
- особи, якi вступають за цiльовим направленням на навчання.

5.З. Не пiзнiше, нiж через 5 днiв пiсля закiнчення конкурсних випробувань,
приймальна комiсiя приймас рiшення, оформлюе протокол та оголошус сПисок ОСiб,

що рекомендованi до зарахування на навчання.
5.4. Зарахування до Коледжу здiйснюеться наказом директора.
5.5. У разi оскарження резулътатiв конкурсного вiдбору вступник у триденниЙ

строк пiсля ix оголошення подас вiдповiдну заяву на iм'я голови шриймальноi KoMiciT.

За наказом директора Коледжу створюсться апеляцiйна комiсiя.
Дпеляцiйна комiсiя розглядае заяву та приймае рiшення, яке доводиться До

вiдома вступника у термiни визначенi чинним законодавством Украiни.
5.6. Зарахування до Коледжу може супроводжуватись укладанням договору мiж

Коледжем , замовником робiтничих кадрiв (пiдприсмством, органiзацiею тоutо) i

випускником (дп" неповнолiтнiх - його батьками) npo навчання та подальше
працевлаштування.

Зарахування до Коледжу на навчання за рахунок видаткiв з бюджету м. Кисва на
оплату послуг з пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв здiйснюсться в межах
лiцензiйних обсягiв та на умовах регiонального замовленнrI.

6. прикIFIцЕвI полоNtЕння

Розглянуто на засiданнi
педагогiчноТ ради 24.||.2020
Протокол М 5

6.1. Особи, якi без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днiв вiд

дня ix початку, вiдраховуються зКоледжу. '

6.2. Особам, якi не зарахованi до Коледжу, а також тим, якi без поважних причи[I
не приступили до занять, повертаються документи не гriзнiше п'яти днiв з /t}rя

прийняття рiшення.
6.З. Матерiали, якi засвiдчулоть результати конкурсного вiдбору, зберiгают,ься

протягом одного року, а потiм знищуються, про що складасться вiдповiдний акт.
6.4. Контроль за дотриманням правил прийому Коледжу здiйснюсться управлiнням

закладiв вищоТ освiти, професiйноТ освiти та прогнозування цiльових програм

Щепартаменту освiти i науки виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (КиТвськоТ
MicbKoT державноТ адмiнiстрацii).


