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1. За г а л ь н а ч астин а

1.1 П равила прийом у до Черкаського худож ньо-технічного коледж у за
освітньо-кваліф ікаційним
рівнем
«кваліфікований
робітник»
розроблені
відповідно до законодавства У країни згідно з Типовим и правилами прийому до
закладів проф есійної (проф есійно-технічної) освіти У країни, затвердж ених
наказом М іністерства освіти і науки У країни 14.05.2013 № 449, зареєстрованих в
М іністерстві ю стиції У країни 29.05.2013 за № 823/23355 (із змінами, внесеними
згідно з Н аказам и М іністерства освіти і науки № 344 від 09.04.2014; № 152 від
07.02.2019; № 1550 від 12.12.2019) і є об о в’язковими для виконання керівництвом
та приймальною комісією у своїй роботі.
1.2 До
Ч еркаського
худож ньо-технічного
коледж у
за
освітньокваліфікаційним рівнем «кваліф ікований робітник» прийм аю ться громадяни
У країни та особи без громадянства, що перебуваю ть в У країні на законних
підставах.
1.3 Кож ен має рівні права на здобуття проф есійної (проф есійно-технічної)
освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалеж но від віку, статі, раси,
кольору ш кіри, стану зд оров’я, інвалідності, громадянства, національності,
політичних, релігійних чи інш их переконань, мови спілкування, етнічного та
соціального походж ення, сім ейного та майнового стану, наявності судимості,
місця прож ивання, м овних або інш их ознак, які були, є та мож уть бути дійсними
або припущ еними.
Особи без гром адянства здобуваю ть проф есійну (проф есійно-технічну)
освіту у Ч еркаськом у худож ньо-технічном у коледжі (далі К оледж і) відповідно до
чинного законодавства У країни.
Особа, яку визнано біж енцем або особою , яка потребує додаткового захисту,
має рівне з гром адянам и У країни право на освіту.
Особа, стосовно якої прийнято ріш ення про оф ормлення докум ентів для
виріш ення питання щ одо визнання біж енцем або особою , яка потребує
додаткового захисту та/або яка оскаржує ріш ення щ одо статусу біж енця та особи,
яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до К оледж у за освітньокваліфікаційним рівнем кваліф ікований робітник.
О бмеж ення допускаю ться за медичними та віковими показниками, а також
показниками проф есійної придатності, що визначаю ться К абінетом М іністрів
України.
1.4 Н авчальний заклад прийом на навчання інозем них громадян не здійсню є
у зв ’язку з відсутністю ліц ен зії на підготовку іноземців.
1.5 П рийом до К оледж у здійсню ється для здобуття професій за освітньокваліфікаційним рівнем «кваліф ікований робітник».
1.6 П рийом гром адян здійсню ю ться за рахунок кош тів ф ізичних та/або
ю ридичних осіб.

,

2.

2.1
П рийом до
приймальна комісія.

П р и й м а л ь н а комісія

Ч еркаського

худож ньо-технічного

коледж у

здійсню є

2.2
О чолю є прийм альну комісію директор коледж у, який своїм наказом
визначає та затвердж ує персональний склад і порядок її роботи.
2.3
П рийм альна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить із вступникам и бесіди з питань вибору проф есії, умов навчання,
м атеріального забезпечення, працевлаш тування після закінчення Коледжу;
- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
- приймає ріш ення щ одо осіб, реком ендованих до зарахування до Коледж у,
оф ормляє протокол та оголош ує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щ одо комплектування навчальних груп з урахуванням
здібностей і нахилів, віку, стану зд оров’я та проф есійної придатності
вступників;
- виріш ує інші питання, п о в’язані з прийомом.
2.4
П равила прийому до Черкаського худож ньо-технічного коледжу на
робітничі проф есії доводяться до відома вступників через сайт навчального
закладу та інф орм аційні стенди прийм альної комісії.

П ерелік професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«кваліфікований робітник»
Денна форма навчання
На основі базової загальної середньої освіти
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

№
з/п
1.

Код

Професія

5141

Перукар(перукармодельєр)

Обсяг
прийому

ЗО осіб

Термін
навчання

2 р. 7 міс.

Обмеження

1.Вік: після закінчення
терміну навчання - не
менше 18 років.
2.Стать : жіноча,
чоловіча.
3.
Медичні обстеження:
відповідно до
результатів медичного
огляду.

На основі повної загальної середньої освіти
(за кошти фізичних та/або юридичних осіб):

№
з/п
1.

Код

5141

Обсяг
прийому
ЗО осіб

Професія

Перукар(перукармодельєр)

___________

а

Термін
навчання
10 міс.

Обмеження

1.Вік: після закінчення
терміну навчання - не
менше 18 років.
2.Стать : жіноча,
чоловіча.
3.
Медичні
обстеження: відповідно

2.

7212

Електрогазозварник

60 осіб

10 міс.

3.

4112

Оператор
комп’ютерного
набору

60 осіб

10 міс.

4.

7331

Флорист

60 осіб

10 міс.

до результатів
медичного огляду.
1.Вік: після закінчення
терміну навчання - не
менше 18 років.
2.Стать : жіноча,
чоловіча.
3.
Медичні
обстеження: відповідно
до результатів
медичного огляду.
1.Вік: після закінчення
терміну навчання - не
менше 18 років.
2.Стать : жіноча,
чоловіча.
3.
Медичні
обстеження: відповідно
до результатів
медичного огляду.
1.Вік: після закінчення
терміну навчання - не
менше 18 років.
2.Стать : жіноча,
чоловіча.
3.
Медичні
обстеження: відповідно
до результатів
медичного огляду.

П рийом докум ентів від абітурієнтів проводиться з 01 червня до 25 серпня
2022 року.
П рийм альна комісія К оледж у працю є за графіком:
М ісяць
Червень

Дата
0 1 .0 6 - 3 0 .0 6

Липень

0 1 .0 7 - 3 1 .0 7

Серпень

0 1 .0 8 - 3 1 .0 8

Дні тижня
понеділок - п ’ятниця
субота, неділя
понеділок - п ’ятниця
субота
неділя
понеділок - п ’ятниця

субота, неділя

/

Години
9:00-16:00
вихідні
9:00-17:00
9:00-14:00
вихідний
9:00-17:00

вихідний

М ісця у гуртож итках надаю ться усім іногороднім учням за потребою .

3. Д о к у м ен т и д о вступ у
3.1
В ступники подаю ть особисто заяву про вступ до Черкаського
худож ньо-технічного коледж у, вказую чи обрану проф есію , форму навчання,
місце прож ивання, до якої додаю ть:

-

докум ент про освіту;
м едичну довідку за формою , установленою чинним законодавством ;
6 ф отокарток розміром 3 x 4 см;
копії докум ентів, що даю ть право на пільги до вступу в К оледж (за
наявності).
В ступники п р ед ’являю ть особисто документ, що підтвердж ує громадянство,
та документ, щ о посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребую ть
додаткового або тим часового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх
біженцем або особою , що потребує додаткового захисту, надаю ть довідку про
звернення за захистом в Україні.
Усі копії докум ентів завіряю ться в установленом у порядку.
Для обробки персональних даних особа надає прийм альній комісії письмову
згоду відповідно до Закону У країни «П ро захист персональних даних».
3.2. Особи, які направляю ться на навчання підприєм ствам и, установам и,
організаціями, додаю ть до заяви про вступ відповідний документ: направлення
підприємства на навчання, яке гарантує проходж ення виробничої практики та
працевлаш тування.
4. У м ов и п р и й ом у
4.1. П рийом до Ч еркаського худож ньо-технічного коледж у на робітничі
проф есії проводиться ш ляхом конкурсного відбору за рейтинговим списком,
враховую чи результати співбесіди та середнього бала докум ента про базову
загальну середню освіту або повну загальну середню освіту.
4.2. К онкурсний відбір проводиться поетапно з 25 липня по 25 серпня 2022
року.
4.3. О соби, які без поваж них причин не з ’явились на співбесіди у
зазначений за розкладом час, або отримали незадовільні результати, до участі у
наступних етапах конкурсного відбору не допускається.
5. Зар ахув ан н я
5.1. Зараховую ться до Черкаського худож ньо-технічного коледж у поза
к он к урсом за освітньо-кваліф ікаційним рівнем «кваліф ікований робітник»:

-

особи, яким відповідно до Закону У країни «П ро статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

-

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи
з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови К абінету
М іністрів У країни від 05 квітня 1994 року № 226 «П ро поліпш ення
виховання,
навчання,
соціального
захисту
та
матеріального
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»
(зі змінами);

-

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю , яким не протипоказане
навчання за обраною професією (спеціальністю ), відповідно до статті

22 Закону У країни «Про
інвалідністю в Україні»;

основи

соціальної

захищ еності

осіб

з

-

особи, яким відповідно до Закону У країни «П ро статус і соціальний
захист
гром адян,
які
постраж дали
внаслідок
Ч орнобильської
катастроф и» надано таке право, у том у числі гром адяни, віднесені до
категорії 3, - за умови одерж ання гром адянам и цієї категорії позитивних
оцінок на вступних випробуваннях;

-

особи, яким
відповідно до Закону У країни «П ро
престиж ності ш ахтарської праці» надано таке право;

-

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних
підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і
проф есіями відповідно до У казу П резидента У країни від 19 травня 1999
року № 524 «П ро держ авну допомогу дітям, які вчаться за гірничими
спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на
вугледобувних підприємствах»;

-

діти військовослуж бовців Збройних Сил У країни, інш их військових
ф ормувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час
виконання служ бових обов'язків, на місця, забезпечені держ авним
зам овленням. В ступники у цьому разі подаю ть відповідний докум ент
про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання
служ бових обов'язків, відповідно до У казу П резидента У країни від 21
лю того 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення
турботи про захисників В ітчизни, їх правового і соціального захисту,
поліпш ення військово-патріотичного виховання молоді».

підвищ ення

5.2. П е р ш о ч е р г о в о зараховую ться за інш их рівних умов:
-

випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені
золотою (срібною ) медаллю ;

-

випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які маю ть
свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою ;

-

учасники
між народних,
заверш ального
етапу
Всеукраїнських
учнівських олім піад, конкурсів з дисциплін за умови, якщ о вони
вступаю ть за проф есіям и (спеціальностями), для яких вищ езазначені
дисципліни є проф ільними;

-

призери
III
етапу
В сеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт учнів - членів М алої академ ії наук У країни в рік
вступу;

-

особи з інвалідністю та діти з м алозабезпечених сімей, у яких обидва
батьки є особам и з інвалідністю , один з батьків є особою з інвалідністю ,
а інш ий помер, одинока матір є особою з інвалідністю , батько є особою
з інвалідністю та виховує дитину без м атері, відповідно до статті
22 Закону У країни «Про основи соціальної захищ еності осіб з
інвалідністю в Україні»;

-

особи, які
навчання.

вступаю ть до

К оледж у

за

цільовим

направленням

на

5.3. Не пізніш е ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору
приймальна комісія прийм ає ріш ення, оф ормляє протокол та оголош ує список
осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до К оледж у за обраною
професією.
5.4. У разі оскарж ення результатів конкурсного відбору вступник у
триденний строк після їх оголош ення подає відповідну заяву на ім'я голови
прийм альної комісії.
5.5. Зарахування до Коледж у здійсню ється наказом директора.
5.6. Зарахування на навчання до Коледж у за освітньо-кваліф ікаційним рівнем
кваліфікований робітник
за угодами з підприємствами, установами,
організаціями, окрем им и фізичними та/або ю ридичними особами здійсню ється в
межах ліцензійних обсягів.
5.7. П ісля конкурсного відбору зарахування до К оледж у супроводж ується
укладанням договору про навчання між навчальним закладом і вступником (для
неповнолітніх - його батьками).
6.

П р и к ін ц ев і п ол о ж ен н я

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальш им зарахуванням
пош ирю ється на вступників, які не маю ть базової загальної середньої освіти і
подаю ть довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.
6.2. Особи, які без поваж них причин не приступили до занять протягом 10
днів від дня їх початку, відраховую ться з Коледж у. Н а звільнені місця може
проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при
конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні плану набору з
окремих проф есій К оледж м ож е проводити додатковий прийом.
6.3. О собам, які не зараховані до Коледж у, а також тим, які без поваж них
причин не приступили до занять, повертаю ться докум енти не пізніш е ніж
протягом п'яти днів з дня прийняття ріш ення.
6.4. М атеріали, які засвідчую ть результати
вступних
випробувань,
зберігаю ться протягом одного року, а потім знищ ую ться, про що складається
відповідний акт.
6.5.
К онтроль
за
дотрим анням
П равил
прийому
Ч еркаським
худож ньо-технічним к о л е д ж е
-1 ‘
здійсню ється
У правлінням освіти і науки Че]
трації.
Заст у п н и к д и р е к т о р а з Н В Р

В. М. В овк

