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I. Загальна частина
1.1. Цi Правила прийому розробленi на ocHoBi Типових та €

обов'язковими для Рiвненського професiйного лiцею. '|.2. Що Рiвненського професiйного лiцею приймаються громадяни
Украiни, iноземцi та особи без громадянства, що перебувають в YKpaiHi на
законних пiдставах.

ПрИйом на навчання iноземних громадян до Рiвненського
професiйного лiцею не здiйсню€ться, оскiльки навч€uIьний заклад не ма€
лiцензiТ на пiдготовку (у тому числi первинну професiйну), перепiдготовку та
пiдвищення квалiфiкацiТ iноземцiв, якi прибули в Украiну на навчання.

1.3. Громадяни УкраТни мають piBHi права на здобуття професiйно-
технiчноi освiти вiдповiдно до cBoix здiбностей i нахилiв незалежно вiд BiKy,
нацiональностi, cTaTi, раси, кольору шкiри, стану здоров'я, iнвалiдностi,
громадянства, нацiональностi, полiтичних, релiгiйних чи iнших
переконань,мови спiлкування, етнiчного та соцiального походження,
сiмейного та майнового стану, наявностi' судимостi, мiсця
проживання,мовних або iнших ознак, якi були, € та можуть бути дiйсними
або припущеними. л

Iноземнi громадяни, особи без громадянства здобувають професiйну
(професiйно-технiчну) ocBiTy у закладах освiти УкраТни вiдповiдно до
чинного законодавства та мiжнародних договорiв.

Особа, яку визнано бiженцем або особою, яка потребус додаткового
захисту, мае piBHe з громадянами Украiни право на ocBiTy.

Особа, стосовно, якоТ прийнято рiшення про оформлення документiв
для вирiшення питання щодо визначення бiженцем або особою, яка потребуе
додаткового захисту таlабо яка оскаржу€ рiшення щодо статусу бiженця та
особи, яка потребус додаткового захисту, мас право на вступ до закладiв
професiйноТ (професiйно-технiчноТ) освiти.

Обмеження допускаються за медичними та вiковими показниками, а
також показниками професiйноТ придатностi, що визначаються Кабiнетом
MiHicTpiB УкраТни.

I.4. Прийом громадян до Рiвненського професiйного лiцею
здiйснюеться для здобуття професiй (спецiальностей) за ocBiTHbo-

QP$g},y'no*,

квалiфiкацiйним piBHеM - квалiфiкований робiтник.



1.5. Прийом громадян на первинну професiйну пiдготовку

здiйснюсться за рахунок державного таlабо мiсцевих бюджетiв, а також за

угодамИ з пiдприсмствами, установами, органiзацiями, окремими фiзичними
Tal або юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад державне/регiональне замовлення, а

також перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацii здiйснюсться за рахунок
коштiв фiзичних i юридичних осiб.

II. Приймальна комiсiя
2.|. Прийом до Рiвненського професiйного лiцею здiйснюс приймальна

комiсiя.
2.2. очолюе приймальну комiсiю директор Рiвненського професiйного

лiцею, який своiм нак€вом визначае та затверджуе персон€tльний склад

KoMicii i порядок ii роботи.
2.з. Правила прийомУ до Рiвненського професiйного лiцею'на

наступний календарний pik розробляються вiдповiдно до законодавства

укратни, у тому числi Типових правил, затверджуються директором

рiвненського професiйного лiцею та погоджуються з управлlнням освlти l

науки piBHeHcbkoi облдержадмiнiстрацii, не пiзнiше 01 грудня поточного

року.
2.4. ПриймаJIьна комiсiя :

органiзовуе прийом заяв та документiв;
,ро"од"ri ,i вступниками бесiди з питань вибору професiт або

спецiалъностi, умов навчання, матерiatльного забезпечення та забезпечення

особливого соцiального захисту здобувачiв освiти, в тому числi з особливими

освiтнiми потребами, працевлаштування пiсля закiнчення навчапьного

закладу;
органiзовус та координу€ пiдготовку i проведення конкурсного

вiдбору;
приймас рiшення iцодо осiб, рекомендованих до зарахування до

рiвненського професiйного лiцею, оформляе протокол та оголошуе

вiдповiднi списки осiб;
органiзовуе роботу щодо комплектування навчrlльних груп з

урахуванням здiбностеИ i нахилiв, BiKy, стану здоров'я та професiйноi

придатностi вступникiв;
вирiшус iншi питання, пов'язанi з прийомом,
z.5. Правила прийому до Рiвненського професiйного_лiцею доводяться

до вiдома вступникiв через засоби масовоi iнформацiт та iнформацiйнi стенди

i обумовлюють перелiк професiй згiдно з дiючими лiцензiями:

Верстатник широкого профiлю
На ocHoBi повноТ загальноi середньоТ освiти:
Плановий обсяг прийому -'27 чол.;

освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb випускникiв - верстатник широкого

профiлю IV розряду;
Строк навчання - на II ступенi - 1,5 року;
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Форма навчання - денна; II ступiнь;
Стать -чоловiча i жiноча;
Медичнi пок€lзники - допуск до навчання з даноТ професii.
Вступнi випробування - спiвбесiда.

Електрогазозварник. Рихтувальник кузовiв
На ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти:
ПлановЙй обсяг прийому - 27 чол.;
ОСвiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb випускникiв - електрог€возварник IV
розряду, рихтув€tльник кузовiв III розряду;
Строк навчання - на II ступенi - 1,5 року;
Форма навчання - денна; II ступiнь;
Стать - чоловiча i жiноча;
Медичнi показники - допуск до навчання з даноТ професiТ;
Вступнi випробування - спiвбесiда. ,
Електрогазозварник.
На ocHoBi повно[ загальноi середньоi освiти:
Г[пановий обсяг прийому - 27 чол.;
Освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb випускникiв - електрог€возварник III
розряду;
Строк навчання - на II ступенi - lpiK;
Форма навчання - денна; II ступiнь;
Стать - чоловiча i жiноча;
Медичнi покutзники - допуск до навчання з даноi професiТ;
Вступнi випробування - спiвбесiда.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
На ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти:
Плановий обсягприйому -27 чол.

Освiтньо-кваiiбiкацiйний piBeHb випускникiв - електромонтер з

ремонту та обслуговування електроустаткування IV розряду;
Строк навчання - на II ступенi -1,5 року;
Форма навчання - денна; II ступiнь;
Стать - чоловiча i жiноча;
Медичнi пок€}зники - допуск до навчання з даноi професiI;
Вступнi випробування - спiвбесiда.
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Слюсар з ремонту колiсних транспортних засобiв. Водiй
автотранспортних засобiв (категорiя <В>)
На ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти:
Плановий обсяг прийому - 30 чол.
Освiтньо-квалiфiкацiйний .piBeHb випускникiв слюсар з ремонту
автомобiлiв IV розряду, водiй автотранспортних засобiв (категорiТ
nBo);
Строк навчання - на II ступенi -1,5 року;
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Форма навчання - денна; II ступiнь;
Стать - чоловiча i жiноча;
Медичнi показники - допуск до навчання з даноi професii;
Вступнi випробування - спiвбесiда.

Слюсар з ремонту колiсних транспортних засобiв. Водiй
автотранспортних засобiв (категорiя <В>). Водiй автотранспортних
засобiв (категорiя <С>)
На ocHoBi повноi загальноТ середньоТ освiти:
Г[пановий обсяг прийому - 60 чол.
Освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb випускникiв слюсар з ремонту
автомобiлiв IV розряду, водiй автотранспортних засобiв (категорii
(В)), водiй автотранспортних засобiв (категорiТ uCn),
Строк навчання - на II ступенi - 1,5 року;
Форма навчання - денна; II ступiнь;
Стать - чоловiча i жiноча;
Медичнi показники - допуск до навчання з даноТ професiТ;

Вступнi випробування - спiвбесiда.

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на

автомобiльному транспортi). Монryвальник шин.
На ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти:
Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb випускникiв слюсар-електрик з

ремонту електроустаткування ("а автомобiльному транспортi) ПI

розряду, монтув€Lльник шин - III розряду
Строк навчання - на II ступенi -1, 5 року;
Форма навчання - денна; II ступiнь;
BiK по закiнченнfu у вiдповiдностi до освiтньо-квалiфiкацiйноТ
характеристики - не менше 18 poKiB.
Стать - чоловiча i жiноча;
Медичнi показники - допуск до навчання з даноi професii;
Вступнi випробування - спiвбесiда.

Перукар (перукар-модельср)
На ocHoBi повноТ загальноТ середньоi освiти:
Плановий обсяг прийому - 30 чол.
Освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb випускникiв _ Перукар - II класу
Строк навчання - на II ступенi -1 piK;
Форма навчання - денна; II ступiнь;
Стать - чоловiча i жiноча;
Медичнi пок€lзники - допуск до навчання з даноi професiТ;

Вступнi випробування - спiвбесiда.



Перукар (перукар-модель€р). Вiзажист
На ocHoBi повноi загальноi середньоi освiти:
Плановий обсяг прийому - 90 чол.;

освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb випускникiв - перукар II-го класу,

вiзажист;
Строк навчання - на II ступенi - 1,5 року;
Форма навчання - денна; II ступiнь;
Стать - чоловiча i жiноча;
Вступнi випробування - спiвбесiда.

Перукар (перукар-модель€р). Манiкюрник
На ocHoBi повноI загальноi середньоi освiти:
Плановий обсяг прийому - 30 чол.

освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb випускникiв - перукар I-го класу,

манiкюрник II-го класу: ,
Строк навчання - на II ступенi - 1,5 року;
Форма навчання - денна; II ступiнь;
Стать - чоловiча i жiноча;
Вступнi випробування - спiвбесiда.

Спiвбесiда проходить в уснiй формi з метою встановлення професiйноТ

придатностi u.ryn""*u, йогО здiбностей, психологiчних особливостей,

сЬцiального стану. В умовах карантин}z. з метою запобiгання пошир€нню

BipycHoT х vID-19 iвбесi

' Зарахування проводиться шляхом конкурсного вiдбору вступникiв за

результатами спiвбеъiди, результатами середнього бала атестжаlсвiдоцтва

про повну загальну середню ocBiTy.
оскарження вступних випробувань вiдбувасться шляхом подання

апеляцiЙноi заяви на iм'я.голови приймальноТ комiсii у триденний TepMiH

пiсля оголошення результату вступного випробування.
заява на апеляцiю, подана не в установлений TepMiH, до розгляду не

приймаеться.
Приймальна комiсiя працю€:
понедiлок з 8Шдо lбШ без перерви;

BiBTopoK з 8Щдо 16Ш без перерви;

середа з 8Шдо 16Щ без перерви;

четвер з 8Шдо 16Щ без перерви;

п'ятниця з 8Шдо 16Ш без перерви;

вихiднi днi субота, недiля.

Bci здобувачi освiти Рiвненського професiйного лiцею забезпечуються

мiсцями для проживання в учнiвському гуртожитку згiдно поданих заяв та

соцiа-гtьного статусу. Поселення в ryртожиток 31.08.2022 року з 8 Щ до 17 Щ

години.
Медичний огляд (форма 086_у) вступники проходять у медичних

закладах за мiсцем проживання.
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2.6. Прийом документiв на навчання до Рiвненського професiйного
лiцею проводиться з 0l червня до 3l серпня 2022року.

III. Щокументи для вступу
ti 3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Рiвненського{/ поофесiйного лiцею, вк€вуючи обрану професiю (спецiальнiсть), форму,f,' Здобуття освiти, мiсце проживання, до якот додають:

документ про ocBiTy (оригiнал);
медичну довiдку за формою 0-86У;
6 фотокарток розмiром 3 х 4см;
копiТ документiв, що дають право на

(за наявностi).
пlльги до вступу в заклад освiти

Вступники пред'являють особисто документ, Що пiдтверджуе
громадянство, та документ, що посвiдчус особу чи if спецiальний статус, а
особи, якi потребують додаткового або тимчасового захисту та подa1,
вiдповiдну заяву про визначення ik бiженцем або особою, що потребуе
додаткоВого захисту, надають довiдку про звернення за захистом в УкраiЪi.
з.2. особи, якi направлЯються на навчання пiдприемствами, установами,
органiзацiями, додають до заяви про вступ вiдповiдний документ.

IV. Умови прийому
4.|. Прийом до Рiвненського професiйного лiцею проводиться шляхом

конкурсНого вiдбОру за результатами спiвбесiди, зарезультатами середнього
бала атестата/свiдоцтва про повНу заг€Lльну середню-о.uirу.

4.2. Конкурсний вiдбiр може проводитись поетапно протягом усього
ПеРiОДУ ПРИЙОМУ ДОКУМенТiв, або вiдповiдно графiку проu.д.rr"я спiвбесiд:

4.3. особи, якi без поважних причин не з'явились на конкурсний вiдбiр
у зазначений за графiком час або отримали незадовiльнi результати пiд час
спiвбесiди не мають права пройти конкурсний вiдбiр в iнший час або
повторно.

fiaTa Час Професiя з якоi проводиться спiвбесiда
15.08.2022 1 300

Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

15.08.2022 8,u Верстатник широкого профiлю.
15.08.2022 8,u Перукар (перукар-модельер)

16.08.2022 830
Слюсар-електрик з ремонту електроустаrкуваrrня 1на

автомобiльномч тпанспоптi ).
16.08.2022 8,u

J г - --r,-/-

Електрогазозварник.
|6.08.2022 13uu Електрогазозварник. Рихтувальник кузовiв

17.08.2022 8з0
Слюсар ремонту автомобiлiв. Водiй автотранспортних

засобiв категорiТ (В) i (С)
17.08.2022 8J0 Перукар (перукар.модельер). Вiзажист

18.08.2022 8з0
Слюсар з ремонту автомобiлiв. Водiй автотранспортних

засобiв категорiТ <В>
18.08.2022 8'u Перукар (перукар-модельср). Манiкюрник



Прийом слухачiв на перепiдготовку або пiдвищення квалiфiкацii може
здiйснюватися шляхом проведення вхiдного контролю знань, yMiHb та
навичок вiдповiдно до цих Правил прийому.

4.4. Особи, якi з поважних причин не можуть з'явитися на конкурсниЙ
вiдбiр, повиннi письмово повiдомити приймальну комiсiю про причини
вiдсутностi до початку спiвбесiди.

V. Зарахування
5. l. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйНИ,

гарантiТ ik соцiального захисту) надане таке право;

дiти-сироти та дiти, позбавленi батькiвського пiклування, а такоЖ

особи з ix числа BiKoM вiд 18 до 23 poKiB вiдповiдно до постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 05.04. |994 J\ь22б uПро полiпшення виховання,

навчання, соцiального захисту та матерiального забезпечення дiтей-сирiт i

дiтей, позбавлених батькiвського пiклування> (зi змiнами);

дiти-iнвалiди та особи з iнвалiднiстю, яким не протипоказане НаВЧаННЯ

за обраною професiсю, вiдповiдно до cTaTTi 22 Закону УкраТни <ПРО ОСНОВИ

соцiальноТ захищеностi iнвалiдiв в YKpaiHi>;
особи, яким вiдповiдно до Закону УкраТни <Про статус i соцiаЛЬНИЙ

захист громадян, якi постраждuUIи внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи>

надано таке право, у тому числi громадяни, вiднесенi до категоРiТ З, - За

умови одержання громадянами цiсТ категорii позитивних оцiнок на ВсТУПНИХ

випробуваннях;
особи, яким вiдповiдно до Закону Украiни <Про пiдвищення

престижностi шахтарськоТ працi> надано таке право;

дiти вiйськовослужбовцiв Збройних Сил Украiни, iнших вiЙськовиХ

формувань, працiвникiв правоохоронних органiв, якi загинули пiД ЧаС

виконання службових обов'язкiв, на мiсця, забезпеченi дерЖаВНИМ

замовленням. Вступники У цьому разi подають вiдповiдний документ про те,

що батьКо (мати) визнанi такими, що загинули пiд час виконання службових
обов'язкiв, вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд 21.02.2002 J\lb157

uПро додатковi заходи Iцодо посилення турботи про захисникiв Вiтчизни, iх
правового i соцiального захисту, полiпшення вiйськово-патрiотичного
виховання молодi>>.

5.2. Першочергово зараховуються за iнших рiвних умов:
випускники заг€шьноосвiтнього навчzLпьного закладУ III СТУПеНЯ,

нагородженi золотою (срiбною) медаrrлю;

учасники мiжнародних, заверш€rльного етапу ВсеукраТнських учнiвських
олiмпiад, KoHKypciB з дисциплiн за умови, якщо вони вступають за

професiями, для яких вищезазначенi дисциплiни е профiльними;
особи з iнвалiднiстю та дiти з малозабезпечених сiмей, у якиХ ОбиДВа е

особами з iнвалiднiстю, один з -батькiв с особою з iнвалiднiстю, а iнший
помер, одинока MaTip с особою з iнвалiднiстю, батько е особою з

iнвалiднiстю та виховуе дитину без MaTepi, вiдповiдно до cTaTTi 22 Закону

УкраТнИ <ПрО основИ соцiальНоТ захиЩеностi осiб з iнвалiднiстю в YKpaTHi>;
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особи, якi вступають до Рiвненського професiйного лiцею за цiльовим
направленням на навчання.

5.3. Не пiзнiше нiж через 5 днiв пiсля закiнчення конкурсного вiдбору
приймальна комiсiя приймас рiшення, оформляе протокол та оголошуе
список осiб, що рекомендованi до зарахування на навчання до Рiвненського
професiйного лiцею за обраною формою здобуття освiти.

5.4. У разi оскарження результатiв конкурсного вiдбору вступник подае
апеляцiйну заяву на iм'я голови приймальноi KoMicii не пiзнiше трьох днiв
пiсля ix оголошення.

5.5. Зарахування до Рiвненського професiйного лiцею здiйснюсться за
наказом директора цього закладу.

5.6. Пiсля конкурсного вiдбору зарахування до Рiвненського
професiйного лiцею супроводжуеться укладанням договору мiж навч€tпьним
закладом, замовником робiтничих кадрiв (пiдприсмством, органiзацiею тощо)
i учнем (для неповнолiтнiх - його батьками) про навчання та под€Lпьluе

працевлаштування.
5.7 . Зарахування до Рiвненського професiйного лiцею на навчання за

рахунок видаткiв iз .Щержавного таlабо мiсцевого бюджетiв, а також за

угодами з пiдприсмствами, установами, органiзацiями, окремими фiзичними
таlабо юридичними особами здiйснюеться в межах лiцензiйних обсягiв.

VI. Прикiнцевi положення
6.1. Зазначений порядок прийому документiв з подальшим зарахуванням

поширюеться на вступникiв, якi мають повну загuLпьну середню ocBiTy.
6.2. Особи, якi без поважних причин не приступили до занять протягом

10 днiв вiд дня ix початку, вiдраховуються з Рiвненського професiйного
лiцею. На звiльненi мiсця може проводитись зарахування осiб, що отримztли
позитивнi результати при конкурсному вiдборi, але не були зарахованi. При
невиконаннi державного/регiон€ulьного замовлення на прийом з окремих
професiй (спецiальностей)оРiвненський професiйний лiцей може проводити
додатковий прийом.

6.3. Особам, якi не зарахованi до Рiвненського професiйного лiцею, а

також тим, якi без поважних причин не приступили до занять, повертаються
документи не пiзнiше 5 днiв з дня прийняття рiшення.

6.4. Матерiали, якi засвiдчують результати вступних випробувань,
зберiгаються протягом одного року, а потiм знищуються, про що складасться
вiдповiдний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Рiвненського
професiйного лiцею здiйснюеться вiддiлом професiйно-технiчноi та вищоi
освiти управлiння освiти i науки PiBHeHcbKoT обласноi державноi
адмiнiстрацiТ.

Правила прийому розглянуто та cxв€uleнo
на засiданнi педагогiчноТ ради
Протокол J\Гs 2 вiд 25 жовтня 202I року


