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1.1. Правила прийому
розробленi згiдно Типових
(професiйно-технiчноi) освiти

I. Загальна частиIIа

до Хмельницького
правил прийому до
УкраiЪи, заверджених

професiйного лiцею
закладiв
нак€вом

професiйноi
MiHicTepcTBa

освiти i науки Украiни 14.05.20|3 р. Nч 499, заресстрованими в MiHicTepcTBi
юстш{ii Украiни 29 травня20|3 р. Ns 82з123з55, iз змiнами.

|.2. ЩО ХмельнИцького професiйного лiцею приймаються громадяни
}-краТни,

1.3. Кожен мае piBHi права на здобуття професiйноi (професiйно-
технiчнОТ) освiтИ вiдповiдНо до cBoik здiбноСтей i нахилiв незалежно вiд BiKy.
CTaTTi, раси, кольору шкiри, стану здоров'я, iнвалiдностi, |ромадянства,
нацiональностi, полiтичних, релiгiйних чи iнших переконань, мови
спi;rкування, етнiчного та соцiального походження, сiмейного та майнового
стану, наявностi судимостi, мiсця проживання, мовних або iнших ознак, якi
б\,--Iи, € та можУть бутИ дiйсними або припущеними.

особИ без гроМадянства здобуваЮть професiйнУ (професiйно-технiчну)
ocBiTy у закладах освiти УкраiЪи вiдповiдно до чинного законодавства
Украiни та мiжнародних договорiв.

особа, яку визнано бiженцем або особою, яка потребуе додаткового
захисту, мае piBHe з громадянами Украiни lrраво на ocBiTy.

обмеження допускаються за медичними та вiковими пок€}зниками, а
також показниками професiйноi придатностi, що визначаються Кабiнетом
MIiHicTpiB УкраiЪи.

Особа, стосовно якоi прийнято рiшення про оформлення документiв для
вирlшення питання щодо визнання бiженцем або особою, яка потребуе
додаткового захисту таlабо яка оскаржус рiшення щодо
особи, яка потребуе додаткового захисту, мас право на
професiйноi (професiйно-технiчноТ) освiти.

1.4. Прийом Iромадян до Хмельницького професiйного лiцею
ЗДiЙСНЮеться для здобуття професiй за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM
<квапiфiкований робiтнию>.

1.5. Прийом громадян на первинну професiйну пiдготовку здiйснюеться
за рахунок державного та мiсцевого бюджетiв, а також за угодами з
пiдприемствами, установами, органiзацiями, окремими фiзичними та/або
юридичними особами.

1.б. Прийом Iромадян понад державне/регiональне замовлення на
пiдготовкУ кадрiв, а також перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацii
здiйснюються за рахунок коштiв фiзичних i юридичних осiб.

II. Приймальна комiсiя

2.1. Прийом до Хмельницького професiйного лiцею здiйснюе

статусу бiженця та
вступ до закладiв

приймальна комiсiя.



2.2. Очолюе приймальну комiсiю керiвник Хмельницького професiйного
лiцею, який своiм нак€вом визначае та затверджуе
KoMiciT i порядок rr роботи.

2.З. Правила прийому до Хмельницького
розробляються на к€Lпендарний piK вiдповiдно до законодавства Украiни,
затверджуються керiвником Хмельницького професiйного
погоджуються з ,.Щепартаментом освiти, науки, молодi
Хмельницькоi облдержадмiнiстрацii.

2.4. Прийм€tльна комiсiя :

органiзовуе прийом заяв та документiв, визначас форrу та порядок
подачi документiв для вступу;

проводить зi вступниками бесiди з питань вибору професii, умов
навчання, матерiального забезпечення та забезпечення особливого
соцiального захисry здобувачiв освiти, в тому числi осiб з особливими
освiтнiми потребами, працевлаштування пiсля закiнчення закладу освiти;

вiдбору;
органiзовуе та координуе пiдготовку та проведення конкурсного

приймае рiшення щодо осiб, рекомендованих до зарахування у
лiцей, оформляе протокол та оголошус вiдповiднi списки осiб;

органiзовуе роботу щодо комплектування навчЕLпьних груп з

урахуванням здiбностей i нахилiв, BiKy, стану здоров'я та професiйноТ
придатностi вступникiв;

засоби масовоi iнформацii, iнформацiйнi стенди та офiцiйний сайт лiцею i

персонztльний склад

лiцеюпрофесiйного

лi_цею та
та спорту

обумовлюють:
- перелiк професiй за ними згiдно з отриманою лiцензiею (Щодаток 1);

- плановi обсяги прийому, термiни навчання за професiями (,.Щодаток 1);

- вимоги щодо освiтнього рiвня вступникiв за кожною професiею;
- форми та ступеневiсть навчання;
- перелiк вступних випробувань за професiями, порядок i форми ix

проведення та системи оцiнювання знань, yMiHb та навичок (Щодаток 1);

- порядок роботи приймальноi KoMicii (днi тижня та години);
- наявнiсть мiсць у гуртожитку та умови ik надання.
Вимоги щодо освiтнього рiвня вступникiв за кожною професiею та

обмеженння з професiй за BiKoM, статтю та медичними покzваннями
визначаються квалiфiкацiйною характеристикою за кожною професiсю
згiдно ДСП(ПТ)О.

2.6. Прийом документiв до Хмельницького професiйного лiцею
здiйснюеться з 04 квiтня ло 26 серпня 2022 року; може бути продовжений на
пiдставi рiшення засновника (MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни).



-I

III. .Щокументи для вступу

3.1. Вступники подаютъ особисто з€UIву про вступ до лiцею, вк€lзуючи
обрану професiю, форrу здобуття освiти, мiсце проживання, до якот
додають:

- документ про ocBiTy (оригiнал);
- медичну довiдку за формою, установленою чинним законодавством;
- 8 фотокарток розмiром 3 х 4 см;
- копii докуменТiв, щО даютЬ правО на пiльгИ до встуПу в заклад освiти

(за наявностi).
- вступники пред'являють особисто документ, Що пiдтверджуе

|ромадянство, та документ, що посвiдчуе особу чи iT спецiальний статус, а
особи, якi потребують додаткового або тимчасового захисту та под€rли
вiдповiдну заяву про визнання ik бiженцем або особою, що потребуе
додаткового захисту, надають довiдку про звернення за захистом в YKpaTHi;

- оригiнал або копii iнших документiв, що необхiднi для форЙування
особовоi справи вступника (довiдка про склад ciM'i);

- iдентифiкацiйний код (копiя);
- дозвiл на обробку персон€lльних даних абiтурiента.
3.2. особи, якi направлЯютьсЯ на навчання пiдприсмствами, установами,

органiзацiями, додають до з€UIви про вступ вiдповiдний документ.

IV. Умови прийому

лiцею проводиться шляхом конкурсного вiдбору

- за результатами спiвбесiди, яка проводиться за п'ятибальною
сI{стемою;

- за результатами середнього бала свiдоцтва про базову загальну
;ередню ocBiTy або середнього бала атестата про повну загаJIьну середню
".cBiTy.

За сумою балiв визначаеться рейтинговий список вступникiв.
4.2. Зарахування вступникiв, якi мають однаковий конкурсний бал

. .:бr,васться за результатами спiвбесiди
-1.з. Прийом здобувачiв освiти на перепiдготовку або пiдвищення

, .::iфiкацiт може здiйснюватиая шляхом проведення вхiдного контролю
_ -_:_аЬ. yMiHb ,га навичок вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону УкраiЪи iПро
-: r ; зgifiну (професiйно-технiчну) ocBiTy>.

j.]. особи, якi без поважних причин не з'явилися на конкурсний вiдбiр У
_:]__:ченИй за розКладоМ час або отрим€ши незадовiльнi результати, до участi

-,:.l\ пних етапах конкурсного вiдбору не допускаються.
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V. ЗарахуваIrня

5. 1. Зараховуються поза KoнKypcolvl:
- особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни,

гарантii ik соцiального захист\,)) на-]ано таке право;
- дiти-сироти та дiтlt. позбав;rенi батькiвського пiклування, а також

особи з ik числа BiKoM Bi: 18 :о ]3 poKiB вiдповiдно до постанови Кабiнету
\IiHicTpiB УкраIни вiд 05 квiтня 1994 року J\b 226 <Про полiпшення

вIIховання, навчання, coltiэ-lbнo о захI]сту та матерiального забезпечення

:iтей-сирiт i дiтей, позбав;rенIi\ бз. ькiвського пiклування)) (зi змiнами);
- дiти з iнвалiднiстю тз о.t.'бi] з iнвалiднiстю, яким не протипоказане

навчаннЯ за обраноЮ прос|е-^:{1r. вi:повiдНо до cTaTTi 22 Закону УкраТни
,,ПрО основИ соцiальноТ зах;:-- э:-..r. .:. осiб з iнвалiднiстю в YKpaTHi>;

- особи, яким вiдпов1-..' :-- З:конr,УкраТни <Про статус i соцiальний

захист громадян, якi ПоС-];:,-_.,: з:зс.-liдок Чорнобильськоi катастрофи>

надано таке праВо, у то\1.. :.:;... .:..).tе_]яни, вiднесенi до категорiТ З, - за

vN{ови одержання гроj\lа-тяjl:].i 
". 

"'|_ :;:_егорii позитивних оцiнок на вступних
випробуваннях;

- особи, яким Bi-:,_-: . -.-. _ - _а Закону Украiни <Про пiдвищення

престижностi шахторськtа.' -::_ *:-::1о таке право;

дiти, чиТ батькl,t З]:,1- -- . :: , ] : ;:iа-Iи iнвалiдами на вугледобувних

пiдприемствах, при ВсТ-.-. 1: _:j--.:-1:-iя за гiрничими спецiальностями i

професiями вiдповiдно -t ':. i =,. ..; - j.l -энта Украiни вiд 19 ТРаВНЯ |999 РОКУ
Jф 524 кПро Дерrъ.аВ..', - _ 

_.' 
- -.. -iтяlt, якi ВчаТЬсЯ За гiрничими

спецiальностями i чl:. 1=, ., ] ]:. ,::\'--Iи або стали iнвалiдами на

вугледобувних пiдпрrrсr:., _ .,:,
- дiти вiйськовос.l\.;:1_ . . : 1: _ ;:._;ix Сил УкраТни, iнших вiЙСЬКОВИХ

формувань, працiвнлrкiв *:::._,. , .:,_..:-.ii\ органiв, якi загинули пiд час

виконання службовlrх _ 1. = '_, . _-.: ltiсця, забезпеченi державним
замовленням. ВстУПНI,1КI: _. _:. |:-, __,-ають вiдповiдний документ про те,

що батько (мати) визнанi _.. , _- ::.;:н\-.'Iи пiД час ВиконанНя слУжбових

обов'язкiв, вiдповiдно:о l.-.,,_,_ -::_ :--j.тa УкраТни вiд21 ЛЮТОГО 2002 РОКУ
.\Ъ |57 uПро ДоДаТкоВi ,_. -- ---_ _осIIЛення тУрботи Про захисникiв
Вiтчизни, ix ПраВоВоГо - -.-'-:,--_-' ЗаХИсТУ, полiпшення вiйськово-

патрiотичного виховання ],:_ , - -
5.2. Першочергово з::_:, _ :. -: - :,_ ; - 

-, ..-lших рiвних умов:
-випускникизага-Iьн--_-_ l-:"- -.-:::-.З.]\,освiтиIIIступеня,нагородженi

зо.-Iотою (срiбною) меда-l...- .

- випускники ЗаГа-lЬ:1:.:":. --:t _:.-:..eJy о.свiти II ступеня, якi маютЬ

.^вiдоцтво про базову зага-.:: _:]:_ - -- - -з:т\,з вlдзнакою;
- особи з iнвалiднiстi,- _: - - . 1-:ззбезпечених сiмей, у яких обидва

5атьки С особаМи з iHBa.._.:_-_ :- - _ ]зтькiв с особоЮ З iнвалiднiсТЮ, а

_чшr,rй помер, одинока ),:;_- -, :,-.,1,,,-_ . iнвалiднiстю, батько с особою з

._-iва-riднiстю та вихов},с -,:, - ':, --;:]. вiдповiдно до cTaTTi 22 Закону
\-краТни <Про основи COt-t..,-.: - _ ,l _: - _-Ti осiб з iнвалiднiстю в YKpaTHi>;

особи, якi вступають -: - -:," ,: _ -: _ зlt\I направленням на навчання.

]



5.3. Не пiзнiше нiж через 5 днiв пiсля закiнчення конкурсного вiдбору

приймальна комiсiя приймае рiшення, оформляе протокол та оголошуе

arr"aо* осiб, що рекомендованi до зарахування на навчання до лiцею за

обраною формою здобуття освiти.
5.4. У разi оскарженнJI результатiв конкурсного вiдбору вступник у

триденний строк пiсля iх оголошення подае вiдповiдну заяву на iм'я голови

приймальноi KoMicii.
5.5. Зарахування до лiцею здiйснюеться нак€вом директора.
5.6. Зарахування до лiцею на навчання за рахунок державного та

мiсцевих бюджетiв, а також за угодами з пiдприемствами, устанОвами,
органiзацiями, окремими фiзичними таlабо юридичними особами

здiйснюеться в межах лiцензiйних обсягiв.

YI. Прикiнцевi положення

б.1. особи, якi без поважних причин не приступили до занять протягом

10 днiв вiд дня iх початку, вiдраховуються з лiцею. На звiльненi мiсця може

проводитися зарахування осiб, що отрим€lли позитивнi результати при

конкурсному вiдборi, €}ле не були зарахованi. При невиконаннi

д.р*uЪrого/регiон€tльного замовлення на прийом з окремих професiй лiцей

може проводити додатковий прийом.
6.2. особам, якi не зарахованi до лiцею, а також тим, якi без поважних

причин не приступили до занятъ, повертаються документи не пiзнiше нiж

протягом п'яти днiв з дня прийняття рiшення.
6.3. Матерiали, якi засвiдчують результати вступних випробувань,

зберiгаються протягом одного Року, а потiм знищуються, про що складаеться

вiдповiдний акт.
6.5. Контроль за дотриманням цих Правил прийому до Хмельницького

професiйного лiцею здiйснюеться MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни та

,Щепартаментом освiти, науки, молодi та спорту Хмельницькоi
облдержадмiнiстрацii.
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