
 



І. Загальна частина 

1.1. Правила прийому до Відділення професійно- технічної освіти 

Приватного підприємства «РЕГІОН ПІВДЕНЬ» у 2022 році розроблені 

згідно із Типовими правилами прийому до закладів професійної (професійно- 

технічної) освіти України, затвердженими Наказом Міністерства освіти і 

науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 

України 29.05.2013 за № 823/23355 (із змінами, внесеними згідно з Наказами 

Міністерства освіти і науки України № 344 від 09.04.2014, № 152 від 

07.02.2019) і наказу МОН України від 12.12.2019 № 1550 «Про внесення змін 

до наказу Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року 

№ 499». 

1.2. До Відділення професійно - технічної освіти (далі по тексту – 

Відділення) приймаються громадяни України та особи без громадянства, що 

перебувають в Україні на законних підставах, які мають повну загальну 

середню освіту, чоловічої та жіночої статі, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно- 

технічної ) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, 

статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, 

національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови 

спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового 

стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які 

були, є та можуть бути дійсними або припущеними. 

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну 

(професійно-технічну) освіту у Відділенні відповідно до чинного 

законодавства України та міжнародних договорів. 

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. 

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів 

для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та 
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особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Обмеження для вступу на навчання допускаються за медичними та 

віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що 

визначаються Кабінетом Міністрів України 

1.4. Прийом громадян до Відділення професійно- технічної освіти 

здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

кваліфікований робітник, згідно отриманих Ліцензій та відповідно до наказів 

МОН України(від 10.06.2015 № 1415л, від 07.04.2017 №70-л, від 03.07.2017 

№138-л, від 02.08.2018 № 1378-л, від 06.03.2019 №175 –л): 
 

      Форма 

      здобуття 

 

 
 

№ 

з/п 

 

 

 

Код 

 

 

 

Назва професії 

 

 
 

Професійна 

кваліфікація 

 

Ліцензо- 

ваний обсяг, 

вид 

професійної 

підготовки 

 

 
Термін 

здобуття 

освіти 

освіти, 

рівень 

професійн 

ої 

(професій 

но- 

      технічної) 

      освіти 

 
1 

 
4211 

Касир ( на підприємстві,в 

установі, організації) 

касир 
(на підприємстві, 

в установі, 

організації) 

ППП-30 

ПТН-30 

13 тижнів 

13 тижнів 

 
денна 

 

 

2 

 

 

4144 

 

 

Паспортист 

 

 

паспортист 

 
 

ППП-30 

ПТН-30 

 
17 тижнів 

 
17 тижнів 

 

 

денна 

 
 

3 

 
 

5123 

 
 
Стюард 

 
 
стюард 

 
ППП-30 

ПТН-30 

 

27 тижнів 

 
27 тижнів 

 
 

денна 

4 4144 Діловод 
діловод ППП-45 

ПТН-50 

21 тиждень 
21 тиждень денна 



5 5132 
Молодша медична сестра 

(молодший медичний 

брат) з догляду за 

хворими 

молодша медична 
сестра (молодший 

медичний брат) з 

догляду за хворими 

ППП-25 

ПТН-75 

14 тижнів 

14 тижнів денна 

 
6 

 
8229 

Лаборант хіміко- 

бактеріолочного аналізу 

лаборант хіміко- 

бактеріологічного 

аналізу 2-го 

розряду 

ППП-25 

ПТН-30 

 

27 тижнів 

27 тижнів 

 
денна 

 

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку, професійно 

- технічне навчання здійснюється за угодами з підприємствами, установами, 

організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами. 

 
ІІ. Приймальна комісія 

2.1. Прийом до Відділення професійно- технічної освіти здійснює 

приймальна комісія. 

2.2. Очолює приймальну комісію директор ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ», 

який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і 

порядок її роботи. 

Порядок роботи приймальної комісії: з 8.30 до 17.00 щодня, 

протягом календарного року, крім суботи та неділі, святкових і неробочих 

днів. 

2.3. Правила прийому до Відділення на наступний календарний рік 

розробляються відповідно до законодавства України, Типових правил 

прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

затверджуються директором ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ» за погодженням з 

департаментом освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації не 

пізніше 01грудня поточного року. 

2.4. Приймальна комісія: 

 організовує прийом заяв та документів; 

 проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов 

навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого 

соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими 

освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Центру; 

 організовує та координує підготовку та проведення співбесіди ; 



 приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до 

Відділення , оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб; 

 організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з 

урахуванням здібностей і нахилів та професійної придатності вступників; 

 вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 

2.5. Правила прийому до Відділення професійно- технічної освіти 

доводяться до відома вступників через інформаційні стенди, засоби масової 

інформації та розміщуються на офіційному веб-сайті Відділення і включають 

в себе: 

 перелік професій згідно з отриманою ліцензією; 

 вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією; 

 плановані обсяги прийому, освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, 

строк навчання за професіями; 

 форми навчання; 

 обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними 

показаннями відповідно до законодавства; 

 порядок зарахування вступників на відповідну форму здобуття освіти; 

 порядок розгляду оскаржень результатів співбесіди; 

 порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); 

 наявність місць у гуртожитку та умови їх надання; 

 порядок проходження медичного огляду вступників до Відділення 

професійно- технічної освіти, що проводять підготовку фахівців для 

галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного 

відбору або проходження зазначеного огляду в інших медичних 

установах. 

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються 

правилами прийому до Відділення професійно- технічної освіти відповідно 

до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів. 



ІІІ. Документи для вступу 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Відділення 

професійно- технічної освіти, вказуючи обрану професію, форму здобуття 

освіти, місце проживання, до якої додають: 

 документ про освіту (оригінал); 

 паспорт громадянина України ( 1,2 та місце реєстрації)/ID-картка (копія); 

 довідка про місце реєстрації (копія); 

 копію довідки про присвоєння податкового коду (ідентифікаційний код); 

 медичну довідку за формою 086-у ( оригінал); 

 6 фотокарток розміром 3х4 см; 

 письмову згода на обробку персональних даних. 

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує 

громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а 

особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали 

відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує 

додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні. 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, 

організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 

3.3. У період карантину Приймальна комісія здійснює роботу із 

вступниками дистанційно за допомогою електронної пошти та офіційного 

веб-сайту Відділення: https://rehion-pivden.mk.ua. 

ІV. Умови прийому 

4.1. Прийом до Відділення професійно- технічної освіти проводиться без 

вступних випробувань шляхом конкурсного відбору свідоцтв про повну 

загальну середню освіту вступників на навчання та за результатами 

співбесіди. 

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду 

прийому документів. 

4.3. Результати конкурсного відбору та співбесіди на навчання до 

Відділення  професійно-  технічної  освіти  ПП  «РЕГІОН  ПІВДЕНЬ» 
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оформляються протоколом приймальної комісії і затверджуються наказом 

директора ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ». 

4.4. Зарахування осіб здійснюється без надання вступником 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. 

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у 

зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, 

допускаються до участі у наступних етапах конкурсного відбору, але не 

пізніше останнього за графіком засідання приймальної комісії. 

V. Зарахування 

5.1. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору 

приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує 

список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Центру 

підготовки робітничих професій за обраною професією та формою здобуття 

освіти. 

5.2. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у 

триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови 

приймальної комісії. 

5.3. Зарахування до Центру підготовки робітничих професій здійснюється 

наказом директора ПП «РЕГІОН ПІВДЕНЬ». 

5.4. Зарахування до Відділення на навчання за угодами з підприємствами, 

установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними 

особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів. 

VІ. Прикінцеві положення 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 

10 днів від дня їх початку, відраховуються з Відділення професійно- 

технічної освіти. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що 

отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були 

зараховані. 



6.2. Особам, які не зараховані до Відділення, а також тим, які без 

поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не 

пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати співбесід, зберігаються 

протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний 

акт. 

6.4. Контроль за дотримання правил прийому до Відділення професійно- 

технічної освіти здійснюється Міністерством освіти і науки України, 

Департаментом освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, головою 

Приймальної комісії та відповідальним секретарем Приймальної комісії 

Відділення професійно- технічної освіти. 

 

Розглянуто та погоджено 

на засіданні педагогічної ради 

від 15 жовтня 2021 р протокол № 4 


