ПОЛОЖЕННЯ
про відбір учнів на третій ступінь навчання
у державному професійно-технічному навчальному закладі
«Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»
1.
Прийом громадян на ІІІ-й ступінь навчання здійснюється відповідно до
«Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти»,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225,
Положення «Про ступеневу професійно-технічну освіту», затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956 та Правил прийому до державного
навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг», розробленого
відповідно до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної)
освіти України, затверджених наказом міністерства освіти і науки України 14 травня 2013
року № 499.
На ІІІ-й ступінь навчання у державному професійно-технічному навчальному
закладі «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» з метою отримання
високого рівня кваліфікації зараховуються (переводяться) на основі конкурсного відбору,
особи з числа кращих щодо оволодіння професією здобувачів освіти, які успішно
закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти, пройшли
кваліфікаційну атестацію, мають повну загальну середню освіту та необхідний рівень
кваліфікації за обраною професією.
Також можуть прийматися випускники інших закладів професійної (професійнотехнічної) освіти», працюючи особи, особи з числа незайнятого населення, які завершили
навчання на ІІ ступені, мають повну загальну середню освіту, свідоцтво про необхідний
рівень кваліфікації з відповідної професії та витримали конкурсний відбір.
Конкурсний відбір осіб для навчання на ІІІ-ому ступені здійснює приймальна
комісія, призначена директором училища.
Особи, які виявили бажання навчатися на ІІІ ступені, подають директору закладу
освіти письмову заяву.
Конкурсний відбір здійснюється на основі рівня кваліфікації:
- не нижче 4 розряду;
- середнього балу з предметів професійної підготовки, виробничого навчання і
кваліфікаційної атестації не нижче 7 балів;
- позитивної виробничої характеристики.

-

Крім того, враховується:
виявлений інтерес до професії;
уміння використовувати набуті знання з теоретичного та виробничого навчання і
кваліфікаційної атестації не нижче 7 балів;
участь здобувача освіти у виготовленні складної продукції;
поведінка в колективі та за його межами;
загальна культура поведінки;
комунікабельність;
побажання батьків ( для учнів).

Пільги при зарахуванні на третій ступінь навчання:
Зараховуються поза конкурсом:
здобувачі освіти закладу, які мають за результатами навчання на ІІ ступені
«високий (IV) рівень успішності;
- здобувачі освіти закладу, які протягом навчання на ІІ ступені були переможцями
(учасниками) міжнародних, завершальних етапів Всеукраїнських учнівських
олімпіад зі спеціальних дисциплін або конкурсів професійної майстерності з
відповідної професії;
- призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
- випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, які отримали
свідоцтво кваліфікованого робітника з відповідної професії з високим середнім
балом (8-11);
- випускники інших закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які
протягом навчання на ІІ ступені були переможцями (учасниками) міжнародних,
завершальних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад зі спеціальних
дисциплін або конкурсів професійної майстерності з відповідної професії;
- здобувачі освіти закладу та випускники інших закладів професійної (професійнотехнічної) освіти, які мають: статус дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування, та особи з їх числа; статус - діти з інвалідністю та
особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією
(спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; статус особи, стосовно якої прийнято
рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання
біженцем або особи, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує
рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту;
статус особи, якій Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право,
3.
Зараховуються першочергово за інших рівних умов здобувачі освіти та
випускники інших закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які мають:
- статус ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти сімей
учасників АТО та ООС.
- особи, які вступають до закладу освіти за угодами з підприємствами, установами,
організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах
ліцензійних обсягів.
Після співбесіди приймальна комісія оформляє протокол та оголошує список осіб,
що рекомендовані для зарахування на ІІІ ступінь навчання.
Зарахування на ІІІ ступінь навчання здійснюється згідно наказу директора.
У разі оскарження результатів рішення приймальної комісії вступник у триденний
термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.
2.

-

Приймальна комісія

