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I. Зaгальнa чaстинa

1.1. !о Bищoгo пpoфесiйнoго гipниto _ бy,Цiвельнoгo yЧилищa (BПГБУ)
пpийN{aIoTься гpoМa.цЯни УlpaТни, oсoби бeз ГpoМaДянсTBa' щo пеpeбyвaroть в
УкpаТнi на'}акoнHих пiДс taвaх.

l'2' ГPoN{aДяIrи УкpaТни мaтоть piвнi пpaвa нa здoбyття пpoфесiйнoi
(пpoфесiйнo-технivнoi) oсвiти вiДпoвi.цнo дo свoТх з.цiбнoсTей i нaxилiв
HеjaЛе}(Ho вiд нашioнaльнoсt i .  pаси. сtзt i .  сouiaпьнoгo i  vaйнoвotо сrанy.
свiтoглядниx i пoлiтичниx Пеpекoflaнь, сTaвлеtlнЯ дo pелiгii, вipoспoвiдaння,
стaнy здopoв.я, Мiсця пpo)киBaнIlЯ тa iншrиx oбcтaвин.

Тнoземцi тa oсoби без гpоMa,цЯtIсTвa здoбyвaють пpoфеciйнy (пpoфесiйнo-
ТехнiЧнy) oсвiту y BПГБУ вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкo!{oДaBcTвa Тa / a6o
\4 i)(HаpoДн иХ лoгoвoрiв Укpaiни.

oсoбa, якy визнaнo бiхенцем aбo oсoбoтo, якa пoтpебyс дoдaткoBoГo
зaхиотy згiднo iз Зaкoнoм УкpaТни <Пpo бiженцiв Ta oсiб, якi пощебyють
.цo'цaTкоBoГo aбo тимчасoвoгo зaxистy\). Ma€ рiвне з гpoltaдянами Укpaiни rrpaвo
нa oсвiтy.

oбмеження ДoПyскaloTъсЯ за MеДИLrниMи та вiкoвими Пoкaзнuкal{и, сTaTTн]'
a Тaкo)к пoкавникaми пpoфеоiйноТ пpидатнoстi' щo BизI]аЧaюТься Кaбiнетoм
Miнiстpiв Укpaiни.

l.з' ПPийoМ гpoМa.цЯн ,цo BищoГo пpoфесiйнoгo гipничo . бy.Цiвельнoгo
yчиJ]ищa зДiйснк)€"гься ,цJrЯ з'цoбyTTЯ пpoфесiй зa TaкиN{ ocвlTнЬо -
квaлiфiкoвaним рiвпем: квaлiфiковaний poбiтник вi.цПoBi.цнo До зaTaеpДжених
oбсягiв регioнaльнoгo тa / абo деpжaBнoгo зaМoвЛенIlя нa пiдгoтовкy poбiтничих
кaдpiB нa 2018 piк, зaзнauениx y дoДаTкy N! 1.

l'4' Прийoм гpoмa.цЯн нa ПеpBинHy пpофесiйнy пjДГoToBкy здiйснrосться зa
pахyнolt видaткiв з flеpжaвнoгo бtoдttетy УкpaiЪи нa yNloвaх .цеpжaвнolo
зaМoBлення.

i.5. ПрийoM Грoмa'цян пoнaд .цеpжaвне зaМoBЛеIlня' a тaкoж пiдвищeння
квaлiфiкaцi.i здiйснЮIoTьсЯ Зa paxyнoк коtltтiв фiзи.rних i rоpидичних oсiб.

II. Пpиймaльнa кoмiсiя

2.1, Пpийoм дo Bищoгo пpoфесiйнoгo гipничo . бyдiвельнoгo yчилиrцa
з,цiйснюс пpийпtaльнa кoмiоiя.

2.2' oчoлtoе пpиЙNlaцЬЦy кoмiсito диpектop BПГБУ, який свoiм нaкaзoм
BизIlaчaс Ta зaTвер'цжyе Пеpсoнar]Ьний склад кoмiсiТ i пopядoк iТ poбoти.,

2'3. Пpавилa пpийoмy 'цo yчиЛищa нa нaсTyпний кaлендapниЙ piк
poзpoбIяIoTьсЯ BiДпoвiДнo 'цo зaкoнoдaвства УкpaiЪи' y Tol,ly чиспi <<Типoвиx
пpaBиЛ)! зaTBерД)i{ylоТьсЯ ДиpекTopoм BПГБУ зa ПoГoД)l(енняМ з
!епapтaментoм oсвiти i нayки Пoлтaвськoi o.{A нe пiзнiшrе 1 гpyдня потoннoгo
poкy.

2.zl. Приймa:rьнa кoмiсiя:
op|аHiЗoвyс ПрийoМ ЗаяB Tа лoь1vен t iв;



ЛpoвoдиTЬ з1 всTyПIlикaМи бесiди з питaнь вибopy пpoфесiТ, y]!{oв IlaBчaннЯ'
МaTepiaЛьнoгo зaбезпечення тa зaбезпечення oсoбливoгo сoцiarьнoгo зaхистy
yчHlB' с[yxaчiB, tIрaЦеBлaЦITyBaI]ня лiс,.rя зaкiнчення наBчaЛьнoГo зaкJlaДy;

opГaнlЗoвyс Ta кoop.цинyс пiДГoToBI(y Ta ПpoBедеHIlя кoнкypcнoгo вiдбopy;
пpиймaе pirlreннЯ щoдo oсiб, pекомендoBaних ,цo зaPaxyвaltнЯ дo

пpoфесiйнo-техпiчнoгo l{aBЧaЛьнoГo ЗaкJIa.цy' oфopмляс пpoToкoЛ Ta oгoЛoПryс
вjдпoвiднi списки oсiб:

opгaнiзовyс poбory щoлo
здiбнoстeй i нaхилiв, вiкy,
Bстyllник1B]

виpiuryс iнrлi ПиTaIlнЯ, пoв.язaнi з ПpийоМoМ.
Z.). llpaBиЛa пpииol\{y Дo BltIЬУ ДoвoДяTься Дo BiДoN'Iа всryпникiв

зaсoби мaсoвoi iнфopмaцiТ тa iнфopмaцiйнi стенди i oбумoвлtоють:

2'5. Пpaвилaпpийoмy чеpеЗдo BПГБУ ДoвoДяTься B1.цoN'Iа

IlI. floкyменти для встyпy

Bотyпники

кoN{плекТyBaI{ня нaBчaльниХ гpyl] з ypaхyBalrняM
сtа||\ lДopoB'Я la пpофесiйнoТ пpилalнoсt i

пеpeлiк пpoфесiй згiднo з oтpиl'rанoЮ Лiцензiсю (ДoДaтoк LYl J );
BиN'IoГи щoДo oсвiтньoгo рiвня встyпникiв зa кo}iнoЮ пpoфесiсю (!oдaтoк

Nr1);
плaнoвaнi oбсяги пpийомy, oсвiтнi тa освjтньo.квалiфiкauiйнi piвнi

випyскникiв, теpмiн нaв.rання зa пpoфесiяпrи (!oдaтoк Л!1);
oбмеженця з npoфесiй зa вiкoll встyпникiв, стaттro (!oдaтoк ,\!1) тa

MеДичIlиN{и ПoкaзаIlIlяMи;

ЛopяДoк ЗaрaxyBaння нa .цеIlHy фopмy нaвнaння Ta ПopЯДoк зapaхyвaннЯ
всТyПникiB' якi мaють oднaкoвий кoi]к)?сний бaл (!oдaтoк Л!3):

ЛоpяДoк oскaplttення piшення lpиймaльнoТ кoмiсii кoнкypcнoгo вiдбopy
встyпttикiв дo BПГБУ (floдaтoк Nl4);

пopядoк poбoти пpиймaльнoi кoмiсii (днi тиlкня тa гoдини) (flодaтoк Nl5);
нaявнiсть мiсЦь y ГyрTo)I{иТ(y Ta yМoви ix нaдaння (п.5.8 Пpaвил пpийомy);
пoрЯ.цoк пpoхoдження МеДичнoГo oГJIяДy встyпникiв дo пpoфесiйнo-

теxнiчниx IlaBЧaЛЬниx зaклaдiв, щo ПpoBoДЯTЬ пiдгoтoвкy фaхiвцiв д:rя гaлyзей,
якi пoтpебytoть oбoв'язкoвoгo пpoфесiйнoгo Медичнoгo вiдбopy, aбo
прo\oДжег]HЯ jазHaчеHofo o|ЛЯДу в iHшиХ \4еДичHих усТачoва\ '

2.6. Tepмiни прoвеДення пpийoму ва навчaннЯ всIaнoBЛfolo'r.ЬсЯ ПpaBилaми
пpийoМy Bищoгo пpoфесiйнoго гiрнинo бyдiвельнoгo yчиЛищa вiдпoвiднo дo
зaTвеp.цжениx y всTalloB:lенoМy пopялкy pобoтих нaBЧaЛЬних п:raнiв з 1 неpвня
2018p. i зaкiнтyroтьоя нe пiзlrirле ]5 сеpпця 2018 poку.

J. ] . l;оТyпники пoДaIоTЬ oсoбисTo дo пpиймaльнoi кoпliсii зaявy пpo BсTyп
До BПГБУ, BказyIoчи oбpaнy пpoфесiro, фоpмy нaв,raння, мiсце trporкивaння' дo

3.1. oсoбистo

Якot ДoДaЮTь:
сBiДoЦTBo aбo aтёстaт (opигiпaп) зa yмoви всTyПy ]]a Деннy фopмy нaв.raння

зa деP)кaвпиN'I зaMoвлеHI{яM! пpи пiдвищеннi кваЛiфiкaцiТ зa pахунoк кotltтiв
фiзи.rних i кlpиди.rних oсiб _ зaвiренy кoпiю диплoмa, пoсвiдuен}rЯ tsoдlя;

l!{едичнy'цoBi.цкy зa фopмoю, yсTalloвJtенoЮ ЧиfiниМ зaкOнollaBсTBoМ
(0/86o);

6 фoToкapToк рoзмipoм 3 х 4 сl,r;



кoпii дoкyМенTiB, щo ДaIoTь пpaBo I]a пiЛЬги ,цo BсTyI]y B IlaBчaльний зaкЛa.ц
(зa нaявнoстi).

Bстyпники пpeд'являroть oсoбистo ,цoкyМент' щo пoсвiДчyс oсoбy тa
гpoМaДяI{сTвo (пaспopт гpoМa.цянинa Укpaiни, вiйоькoвий квитoк aбo
пoсвiдuення пpo пpипиcкy (вiдпoвiднo Дo BиМoг стaттi 14 Зaкoнy Укpaiни <Пpo
вiйськoвий oбoв'язoк i вiйськoвy слyжбp)' овiдoцтвo пpo нapoДжеlltя - ДЛЯ
oсiб, якi зa вiкoм не МaютЬ пaспopтa' aбo iнrпий дoкyмelrт, який зaсвiднyс oсoбy
i гpoмaдянcтвo).

З.2. ()coби, якi нaпpaвляIоTЬся нa нaBЧaння пiдпpисмствaМи' yстaнoвaМи'
oргaнiзaцiями' .цo.цa}oть Дo зaЯBI4 пpo встyп нaпpaBлення aбo тpиcтopoннiй
дoгoвip.

IV. Умoви пpийoмy

4.1 . Пpийoм .цo Bищoгo пpoфесiйнoгo гipниuo - бy'пiвeльногo yчилищa
пpoвoДиTься пIЛЯхoМ кo}rкyрснoгo вiдбopy встyпникlB IIa I{aBчaння:

- зa резyльтaTaМи сеpе.цньoгo бaлa свiдoцтвa пpo бaзoвy зaгaпЬнy сеpе.цню
oсвiтy aбo оеpeДнЬoгo бaлa aтестaтa прo пoвнy зaгaЛЬну сеpеДн}o oсвiтy;

- зa peзyЛЬTaTaми спiвбесiди iз всTyпIrикaми (!oдaтoк J\! З)'
4.2. Кoнкypоний вiдбip пpoBoдиTься згiднo гpaфiкy кorrкypснoгo вiдбopy

(!oдaтoк Лl2) тa Пoрядкy пpoвеДrння кoнкyрснoгo вiдбopy встyпникiв дo
BПГБУ ({oдaтoк J\b 3).

4.3. oсoби' якi без пoвaх(них пpичин нe з'явилися нa кoнкypс}rий вiдбip y
зaзнaчений Чaс aбo oTpиМaли незaДoвiльнi pезyЛьтaти' дo BПГБУ не
ЗapaХoвvюTься.

V. Зapaxyвaння

5. 1. ЗapaхoвytoTься пoЗa кoнкypсoм:
oсoби, яким вi.цпoвiднo дo Зaкoнy Укpaiни <Пpo стaтyс вeтеpaнiв вiйни,

гapaнтii ix сoцiaльнoгo ЗaХиоТy> нa.цaнo Тaке пpaBo;
дiти-сиpoти тa дiти, пoзбaвленi бaтькiвськoгo пiклувaння, a Taкo)к oсoби з

iх числa вiкoм вiд l8 дo 23 poкiв вiдпoвiДнo дo пoстaнoBи Кaбiнeтy Мiнiстpiв
Укpaiни вiд 05 квiтня |994 poку J\! 226 <Пpo пoлiпrпення виxoвaння' нaBчaнHя'
сoцiaльнoгo зaxиотy тa мaтеpiaльнoгo зaбезпeчення дiтей-сиpiт i дiтей,
пoзбaвлениx бaтькiвcькoгo пiклyвaння> (зi змiнaми);

дiти-iнвaлiди тa iнвaлiди' якиМ не пpoтипoкaзaне IIaBчaI]ня зa oбpaним
нaПpяMoМ (cпeцiaльнicтrо)' вiдпoвiднo дo стaттi 22 Зaкoну УкpaТни <Пpo oснoви
сoцiaльнoi зaxищенoстi iнвaлiдiв в Укpaiнi>]

oсoби' яким вiдпoвiднo дo Зaкoнy Укpaiни <Пpo стaтyс i сoцiaльний зaxист
гpoМaдян' якi пoстpaждaли внaолi.цoк Чopнoбильськoi кaтaстpoфи> нaДallo Taке
пpaвo' y тoмy 'lислi гpoМaДяни' вiднесенi дo кaтегopiТ З, - зa yМoви oДеp)кaння
гpoМa,цянaМи цiсi кaтегopii пoзиTиBних oцiнoк lia BсTyпI]иx випpoбyвaннях;

oсoби, яким вiДпoвiДнo 'цo Зaкoнy Укpaiни <Пpo пiдвиЩення пpестижнoстi
IIIaхTapськol пpaцl) нaДaнo Taке ПpaBo;



пiДпpи€Мствax);
дiти вiйськoвocлyжбoвцiв Збpoйних Cил Укpaiни, iнrпих вiйськoвих

фopмyвaнь, пpaцiвникiв пpaBooХopoнниx opгaнiв, якi зaГинyли пiд чaс
Bикoнaння слyжбoвих oбoв'язкiв, нa мiсця, зaбeзпеченi деp)кaBниМ
зaМoBлеt{няM. Bстyпники y цьoМy paзi пoдaroть вiдпoвiдний ДoкyМeнT пpo те,
щo бaтькo (мaти) визнaнi тaкими, щo зaГинyЛи пiд нaс викoнaння слyжбoвиx
oбoв'язкiв,)ooв'яЗкlB' B1дIIoBlДI{o,цo УкaЗy llpезидентa УкpaiЪи вiд 21 лrотoгo 2002 poкy JФ
l57 <Пpo дoдaткoвi зaхo.ци Щoiцo пoоилення тypбoти прo зaхиcникiв Biтvизни,

вiдпoвiднo Укaзy ПpезидентaУкpaiни Blд 11

iх пpaвoвoгo i сoцiaпьнoгo зaхистy' пoлiпrпення вiйськoвo-пaтpioтиvнoгo
BихoBallнЯ Мoлoлl)).

5.2. ПеprпoнергoBo зaрaхoByroтЬся зa iнrших piвних yмoв:
Bипyскники зaгaльнooсвiтньoгo нaBЧaлЬнoгo зaклa.цy uI сTyпеня,

нaгopoдженi зoЛoTolo (сpiбнoro) МеДaлЛЮ;
випускники зa гaл ьнooс вiтн ЬoГo HaBЧа.пЬIJoГo зaКлaДу l l  стyпeня' якi мaють

свiдoцтвo пpo бaзoвy зaгaльнy сеpе.цнro oсвiтy з вiдзнaкoю;
yЧaоники мiжнapoдних' зaвеpuIaJlьI]oгo етaпy Bсеyкpaiнських y.tнiвськиx

oлiмпiaд, кoнкypоiв з ,цисциплiн зa уМoBи' якЩo BoIlи BстyпaIoTь зa пpoфесiями
(спeЦiaльнocт ями), для якиx вищезaзнauенi дисциплiни е пpoфiльними;

oоoби' якi BсTyпaють дo пpoфесiйнo-теxнiчнoгo нaвчaлЬнoГo зaклaДy зa
цlЛЬoBиМ IlaпpaвлrнняМ нa I{aBчаIlня.

5.3. Hе пiзнirпе нiж .rеpез 5 ,цнiв пiоля зaкiнчeння кoнкypснoгo
приймaльнa кoмiciя пpиймaс piш-тення' oфopмляе пpoToкoЛ
списoк oсiб, щo pекoMeнДoвaнi дo зapaxyBal]ня нa I{aBЧаHI{я Дo пpoфесiйнo-
теХнlЧнoгo llaBчaЛЬнoгo зaклaДy зa oбpaнoro фoрмorо нaBчaI{ня.

5.4' У paзi oскapiкeння pезyЛЬтaтiв кoнкypснoго вiдбopy встyllник y
тpидeнний стpoк пiсля ix oгoлotпення шoДa€ вiдпoвiднy зaявy нa iм.я голoви
пpийMaЛЬнoi кoмiсii вi.цпoвiДнo дo Пopядкy oскapя(e}iня pirпення пpиймaльнoi
кoмiсiТ кoнкyрснoгo вiдбopУ встyпникiв (!oдaтoк J\.l4).

5'5. Зapaxyвaння дo BиЩoгo пpoфесiйнoгo гipниuo - бyлiвельнoгo
yЧиЛищa здiйснroеться нaкaзoм .циpекTopa.

5.б. Пiсля кorrкypснoгo вiдбopy зaрaхyвaння дo Bищoгo пpoфесiйнoгo
гlpничo - oyдtBеЛьнoгo yчилищa Мo}ке сyпpoBo,ц)t(yBaTись yкЛa.цal{няМ ДoгoBoрy
мiж нaвчaльниМ зaклaДoМ' зaМoBtlикoм poбiтниниx кaдpiв (пiдпpиемствoм,
opгaнiзaцiеlo тoщo) i Bипyскt{икoМ (.Цля непoвнoлiтнix _ йoгo бaтькaми) пpo
нaвЧaння Ta lloДaлЬшe пpaцеBлaштyвaння.

5.7 . Зapaхyвaння дo Bищoгo пpoфесiйнoгo гipни.lo _ бyдiвельнoгo
yчилищa нa IlaBчaI{ня зa paxyнoк виДaткiв з .(еpжaвнoгo бюджетy УкpaiЪи нa
yМoBaх деpжaBнoгo ЗaМoвлення, здiйснroсться B Mежax зaтвеp,ц)ке}loгo
.цер}t(aBнoгo зaмoвЛецнЯ' (,Цoдaтoк ]\Ъ 1 ).

5.8. Ha пiдстaвi зaяBи BсTyпIlИКa Ta :нaДatиx дoкyментiв (пacпopтa, листiв
вибyття, вiйськoвoгo кBиTкa aбo пpиписнoгo свiдoцтвa) пoиймaльнa кoмiсiя

вiдбoPУ
тa oгoлoшye



BIIocиТь ПpoпoзицiЮ Пpо пoсеЛеннЯ йoГo B ГypТожиToк BПГБУ. ПoсеJIeннЯ B
гypTo)I{иToк yЧиЛищa прoвo.цитЬсЯ ]]а Лi,цсТaBi HaкaЗy ,циpeктopa' (Bсi yvнi, якi
пoтpебyroть Пpo)ttивaнпЯ в гypтoкиткy зaбеЗПеЧyЮтьсЯ нa пеpioд нaвuaння
в y.rилищi мiсЦем в rypтoжиткy BПГБУ ).

VI. Пpикiнцевi пoЛoження

6.I . oсoби, якi без ПoBаI(ниx Пpичин не ПpисTyпиJ.lи Дo зaIlяTь пpотягoм I0
днiв вiд дня ix пotaткy, вiДpa.xoвytoться з Bищoгo пpoфесiйнoгo гipнинo
бy'Цiвельногo yЧиЛищa. Нa звiльненi мiсця мoжe пpoвoдитися зapaxувaння осiб,
щo oтpиМanи пoзиTиBн1 реЗyЛьTaTи пpи кoнкypснoМy вiдбopi, aле не бyли
зapaxoвaнi. Пpи нeвикoнaннi держaвнoгo зaМoвЛеIlня нa пpийoм з oкpеllиx
itpoфесiй BПГБУ Мoжe ПpoBoдити дoдaткoBий ПpийoNI.

6.2. oсoбaм, якi не зapахoванi До Bищoгo npoфесiйнoго гipниuo _
бy.Цiвельнoгo yчиЛиЦa, a Тaкo)к TиN{' якi без Пoвaжниx Пpичиtl не tlpис,t.yПиЛи
.цo ЗаняTЬ' пoBеpTa}oTЬсЯ ДoкyN{еIlTи не пiзнiше нiж пpoтягoм п'яти днiв з дня
пpийняття piureння.

6.З. Maтеpiaли, якi зaсвiдчyють pеЗyЛьтaTи кoнкуpснoгo вiдбopy,
збеpiГaloTЬся пpoTЯгoм o'цтloГo po](y. а пoтiм знищуtoтЬся! Пpo щo скJIaдarTьоя
вi.цпoвiДний aкт.

6.4. Кoнтpoль зa дoТриNlaнняN'I Пpaвил пpийoмy дo BПГБУ здiйснtосться
Мiнiстеpствoм oсвiти i нayки УкpaТни тa .(епapтaментoм oсвiти i нayки
Пoлтaвоькoi oДA.

Bикoнав: Iвaнченкo o'Г'



Дoдaтoк Лb 2

зATBЕPД)l(УIo

'{иpектop

гPAФIк
ПрoBeД€ння спiвбесiД з aбiтypiснтами y B

сl йнoгo
lиlцa

.IIата Чaс Пpoфесiя Кaбiнет
IlA БAЗI 9 кЛAсIB

14.08.2018p. 8.з0 Слtoсap-ремoнтник. Елeктpoгaзo-
звapник. Cтpoпaльник

30

14.08.2018p. 11.00 Мaшrинiст екскaвaтopa' Cлюсap-
prМoнтник. Стpoпaльник

13

15.08.2018p. 8.30 Куxap, oфiцiaнт 03
15.08.2018p. 11.00 Cлюсap з pемoнry aвтoмoбi:riв.

Boлiй автощaнспopтниx засoбiв
категopii <C>. МaIпинiст крaнa
aвтoмoбiльнoгo

l t

IIA БAЗI 1l кЛACIB
16.08.2018p. 8.30 Cлюсap-pемoнтник. ЕлекTрoГaзo.

звapник. Cтpопaльник
30

16.08.2018р. 11.00

Слюcap-pемoнтник'Boдiй
aвтoтpaнспoртниx засoбiв
кaТеГopii (B), Boдiй aBTo.
тpaснпoрTllих Зaсoбiв кaтeгopi.i
<С>. Bодiй великoBaнTaжI{oгo
aвтoмoбiпя БiлAЗ.

l4

17.08.2018p. 8.30 Кyхap.Бyфетник.
Кoнтpoлеp.кaсиp.

03

I 7.08.2018p. 11.00 Слюсap з pеMoI{Ty p}xoBoГo
скЛa,цy. Maшинiот TеПJloвoзa.
Мaшинiст електpoвoзa

24

20.08.2018p. 8.30
Слюоap-peмoнтник.
Мaшинiст бYль,цoзеDa. 12

20.08.2018p. 11.00 fПвaчкa. Бy,Цiвельне
вiддiлення

20.08.2018p. 13.00 lllтyкaтyp. Мaляp. Бyдiвeльнe
вiддiлeння

Застyпник диpектopa з BP o.П.Сaкyн



Узгo.ц)кЕнo
Гoлoвa ПК
Bищoгo пpoфеciйнoгo

floдaтoк Л!3
ЗATBЕPД)кУIo
{иpектop Bищoгo прoфесiйнoгo

гipничo'7бу4iвеЛьнoгo yЧиЛищa
гipни.to-бyдiвельнoГo rlилиlr{a

. I.П.Лoпyrrrенкo IIL4I"I^
< 14l l  листoлада 2017 p.

Пopядoк
ПрoBeДення кoнкypснoгo BiДбoрy BстyПникiB

Дo Bищoгo Пpoфесiйнoгo гipничo _ бyДiвельногo
yчиЛищa нa 2018 piк

(Poзpoбленi нa пiДсTaBi Tиповиx ПpаBил
прийoмy Дo ПTtIз УкpaiЪи, зaтBeр.ц?кeних

накaЗoiu Miнiстepствa oсBiTи i нayки Укрailrи
J\b499 вiд 14.05.2013p.)

:+iз-:....



1. MеTа ПpoBeI{rHHя кoнкyрсrioгo BiДбopy.

Mетa пpовeдення кo}lкypcнoгo вiдбopy встyпникiв дo Bищoгo пpoфесiйнoгo
гipнинo - бy.Цiвельнoгo yчиЛищa . сTBopeння oб'сктивнoi тa пpoзopoТ системи
ЗаpaxyBal{ня встyпникiв Дo Bищoгo прoфеqiйнoгo гipничo _ бy'Цiвельнoгo
yчиJIищa, зaбезпенення piвниx ПpaB ГpoМa.цянaм Укpaiни нa зДoбyТTя Пpoфeсiйно-
теxнiчнoi oсвiти вiдпoвiднo дo своix з.цiбнoсTей, нaxилiв, З ypaxyвaнllЯM ПеpеBaI!
якi нaдaються зaкoнoдaвсTвoМ Укpaiни oкpeмим каTегоpiяМ всryпникiв (згiднo
п.п.1'2.5.1,5.2 Пpaвил пpийoмy дo BПГБУ).

2. Зaгальна часТиIIа.

2.l. IIри пpoвeдeннi кoнкypспого вiДборy врахoвyсться:

- сеpеДHiй бал атестата (свiдoштва) _ пiдpaxoвyсться чЛеHаМlt пpиймaльнoТ
кoмiсii i нaдaс ПсpeBaгy пpи зapaxyваннi випyскllикiв rЦЛяхoM кoнкyрсlioгo
вiДбоpy.

2.2. Пopядoк poботи пpиймaльнoi кoпriсiТ iз BсТуПHикаIr|и:
а) спiвбeсiдa нлeнiв пpийltaльнoi кoмiсii iз всryпникaми пpи пoдаvi

ДокyNtеIrтiB iз склаДаlrrrям ДiaгrroстпнrroТ каpтки (.{oдатoк Nе2с);
б) вивнeння oсoбовиr лoкyментiв всr1пникiв чЛeIIauи пpийMаЛьноT

кoмiсii з ]l{еTolo Bltз}|ачеtIllя yмoB пiльгoвoго зapaхyBaння нa
навчaнrlя;

в) засiДaшня пpиймальнoi комiсii, анaлiз yспiшиoстi встyпникiв та
pсзyльтaтiв спiвбссiди, Bи3Паtlен|lя неpговoстi на ЗаpaхyBaння
BсTyпникiB нa нaBчаIlHя' скЛaДaпHя пoПерeДнЬoгo спискy на
заpаxyBаlIllя встyпникiв дo BПГБУ;

г) ЗyсTрiч гoлoвп пpиймальнoi кoмiсii (йoгo застyпникa), .rленiв
кoмiсiТ, зi скЛaдoм встyпrtпкiв дo кorкпoi грyпlr та iх бaтькaми;

л) oгoлorrreння сПискy зapaxоBаH!|х нa IIaBча}|Hя Дo BIIгБу.

2.3. Заpахyвaння встyпrrикiв на Деriнy фopмy нaвнaпня' яKl MаюTь
oднакoвий кoнкypсний бал' пpoвoдиться по пiДсyмках спiвбесiди iз
всTyПriикaпrи (Перевaги Haдaються BсTy]rникaM' якi мaють бiльцr
висoкий piвень згiднo дiагrroсти.rнoi карTt{и Ta ПlкaЛи
Дiaгнoстичнoгo оцiнювaння).

a) Пpи пoдa,ri ,цoкyМeнTiB дo Bищoгo пpофесiйнoгo гфничo _
б5лiвельнot o )чиЛишa З члеHа\lи пpийпtaльнoi кoмiс iТ пpoвoлиtься
спiвбесi,цa згi.цнo ПpoПolroBaниx вapiaнтiв зaПиТaнЬ ({одaтoк J\l.lс).
Пpи цьoмy зaПoBнtoсTЬся дiaгнoстинна кapТкa всТyПникa ({oдaтoк
Nl2с), в якiй BизнaчaсТься:

. сПpяN'IoвaнiсTь oсoбисToсТi нa з.цoбyTTя пpoфесii;

. N{oTиBaцlя BстyПflикa Дo нaBчaннЯ;

. еp),ДoBaHiсТЬ. самoс t iйнiс гь \4исЛеIlHЯ;
о niпcн к tягяпrнnгn- . ' .Jpoзвиткy:



. oсновнi 'цocягнeння y IIaBЧаЛЬнiй .цiяЛЬнocтi зa rпкiльний кypс;
о емoцiй нo-пoведiн кoви й aспект;
о зaгальний рiвень BихoBaнoсTi;
о мoвленнсвий piвень.

Ha пiдстaвi LШкaли .цiагнoстиннoгo oцiнювaння вiдпoвiдей всTyПникiB
пpи Пpoхo,ц)кeннi спiвбесiди (.Цoдатoк JVl3 с) в дiaгнoститнiй каpтi
BистaBЛЯюl ЬсЯ oшi нкa pезyль гar iв Дiaгнoс t1 вaння:
-  ниerкий niрeнr /H].

- дoсTaTIriй РiвенЬ (,ц);
-  високий piвень (B).
якa бyле BpaхoByBaTися нa пiдсyмкoвoму засiданнi прийМаЛьноi
кoмiсiТ,

б) Зaсiдaння пpиймaльноi кoмiсii прoxoдить лiд керiвниЦтвoМ ГoЛoBи
пpиймaльнoi кoмiсii (йогo зacTyПIrикa). Нa зaсiдaннi ПpийMaсТьоЯ
piп]еннЯ Пpo фopмyвaння пoпеpeднЬoГo спискy oсiб, щo
pекol{ендyютЬсЯ дo ЗapaхyBaннЯ iia нaвчaннЯ B BIIГБУ.

в) Пiдсyмкoвa бесiдa зi вотyпникaми ПpoBoдитЬcя гoЛoBolo пpиймaльнoi
кoМiсii (ЯК BинЯToк - йoго зacтyпникoм), vленaми комiсii в день
визнaнений paнiше' з пиоьMoBиNI Пoвiдoп'tленням кo)кIroМy BCTyпникy.

г) Пpoтягoм ,цo 5 .цнiB пiсля зaкiнчення лiдcyмкoвoi спiBбеоi,ци
пpиймaльнa кoмiоjя пpиймaе pirпення, oфopмляс пpoтoкoЛ
(зaовiд.lений пiдписaми Bсiх членis приймaльнoi кoМiсii) Ta oГoлoIrIye
списoк oсiб, щo МoжyTЬ бути заpахoвaнi Ha Eaвча}lня .цо Bищoго
пpoфесiйнoгo гipниvo бyдiвелЬнoГo yчиIищa зa oбpaнoю пpoфeсiсro.
Списoк poзмiщyroTь нa ДoIIJкaх oгoЛoшeнь. Члени пpиймальнoТ кol{iсii
нaдають вiдпoвiдi нa зaПиTaHнЯ вступникiв тa .rx 

бaтькiв щoдo
прийнятиx pitпень Пo зaрaхyBaнню (не зapaхувaннro) всTyIIникlB'

'ц) MaтеpiaЛи, Якi зaсBi,цЧyIoTЬ резyЛьТaTи кoнкypсногo вiдбopy
збepiгaloTьсЯ ПpoTяГoМ 1 poкy. a потilt знищyються' Пpo щo
скЛa.цaeться вiдпoвiдний aкт.



loдaтoк J\Ъ4

фeсiйнoгo
yчилищa
иПta

Поpядoк
oскap)кeння pirшeння прийMaЛьноi кoмiсii

кoЦкyрснoгo BiДбoру BсTyПIrикiB
Дo Bищoгo Пpoфесiйнoгo гipничo _ бyДiвельнoгo

yчиЛищa нa 2018 рiк
(Pозрoблeнi нa пiдстaвi Tипoвих ПpaвиЛ

пpийoмy дo ПTHЗ Укpaiни, зaTBep,ц)кених
нaкaЗoм Miнiстеpствa oсвiти i нayки Укpaiни

ЛЪ499 вiд 14.05.20l3р.)

зATBEPД)кyto
flиpeктop



1. Загaльнa чaстиHa.

У випaдкy, якщo приймaпьнa кoМiсiЯ Bищoгo пpoфесiйногo гipниuo _
бy.Цiвeльнoгo yчиЛиU]a пiсля зaкiнчення спiвбeсiДи, пpиймaс (нa пpoTязi Дo 5
кaЛен.цapниx днiB) piшення пpo не зapaхyBalrнЯ BоТyПникa, вiн мaс пpaвo:

1' Зaслyxaти вiд vлeнiв кoмiсii apгyментoвaне poз'яснення lриuин вiдмoви
зapaxyвaння всТyПникa на IlaBчaння.

2. Пoдaти ПpoTягoм 3 календаpних днiв вiдпoвiднy ПисЬМoвy зaявy (скapгy) нa
iм'я гoлoви пpиймaльнoТ кoмiсii (лиpектopа yuилищa).

Зaявa (скapгa) poзГЛЯ.цaсTЬся гoлoвotо комiсii пo мoжливoстi
TеpМiноBo, aле не пiзнirпe l0 днiв з .цня ii oтриN{aння i нaдaeться пиоьMoBa
вмoтивoвaнa вiДпoвiДь.

Пpи пoзитивнoмy piluеннi згi,lнo зaяви (скapги), - BсTyпник термiнoвo
ЗapaxoByстЬся.цo yчиJIища

З. У випaдкy вiдмoви пo зaявi (скapзi) _ встyпник N'Iorttе oскap)киТи вiдмoвy
зa телефoнoм <пpямoi лiнii> .{епapтaментy ocвiти i нayки Пoлтaвоькoi o[A
aбo Мiнiстерствa oсвiти iнayки Укpaiни.

4. У випaдкy вiдмoви пo зaявi (скapзi), BсTyI]ник Мoже oскap)киТи piurення в
Гopiшньoплaвнiвськoмy мiськoму сy'l'i, пoдaвrr]и пoзoв}ry ЗaЯBy B
yсТaнoBленoМy Пopядкy. Пiсля poзглядy пoзoвноi зaяви в сy.Цi i oщимaння
с)дoвolo piшення. алмiнiсrpauiя yчиЛишa йoГo Bикoнyс'

2. Примiтки:

l. Пpиймaльнa кoмiсiя yнилиЩa пpи нaдaннi poз'яснення пpивин вiдмoви
зapaxyBalrня всTyпникa, ознaйoмлlое йoгo з Цим t]oЛoжeнняМ.

Bикoнaв: Iвaнченкo o'Г'



.{oдaтoк J\b5

пpoфесiйнoгo
гo yчиЛищa

Ли]l|а

Пoнедiлoк

Biвтopoк

П'ятниця

Cyбoтa

Hедiля

Гpaфiк
poбoTи ПpийMaЛьЦoi кoмiсii

Bищoгo пpoфесiйнoгo гipничo _ бyдiвельнoгo
yчиЛища на 2018 piк

(з 1 uеpвня 2018 p. Дo 15 сepпня 2018 p.)

8oo- 17oo

go0_ 1700

g00_ 1700

8oo- lzoo

8oo- 17oo

вuхidнuй

вuхidнuй

Мiсцe poбoти кoмiоii: пpимiЩення пpиймaльнoi кoмiсiТ y
oкpеМoМy спецiальнo oфopмленoмy пpимiщеннi бiля фoйе
vЧилишa.

ЗATBЕPД}кУю


