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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕС1ЙНО-ТЕХН1ЧНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДШПРОВСЬКИЙ ПРОФЕСШНИЙ ЗАЛ13НИЧНИЙ ЛЩЕЙ»

У 2021РОЦ1

I. Загальна часгина
1.1 Правила прийому до Державного професшно-техшчного 

навчального закладу «Дншровський професшний зал1зничний лщей» (дал1 
л1цей) у 2021 роц1 розроблещ вщповщно до:

- Типових правил прийому до закладпв професшноУ (професшно- 
техшчноУ) осв1ти УкраУни, затверджених наказом МЫстерства освНи i 
науки УкраУни вщ 14.05.2013 № 499, i зареестрованих в М1шстерств1 
юстищ'У УкраУни вщ 29.05.2013р. № 823/23355

(https://zakon.rada.aov.ua/laws/show/z0823-13#Text);
- св1доцтв про атестац1ю л1цею у сфер! професшноУ (професшно- 

техшчно'У) освпи, виданих М1н1стерством освгги i науки УкраУни (наказ 
МОН вщ 05.08.2014р., сер1я РД № 040230,

https://mon.gov.ua/storaae/app/uploads/public/5bl/003/4c8/5bl0034c86e4dl
05309490.pdf

- лщензй' лщею щодо надання лщею освНшх иослуг пов’язаних з 
одержаниям професшноУ освНи на piBiii квал1ф!кац1Йних вимог до 
шдготовки з робггничих професш, професшно -  техничного навчання та 
перегпдготовки робггниюв вщ 05.08.2014р. cepia АЕ № 458953;

(https://iTion.gov.ua/storaae/app/uploads/public/5bl/003/4c8/5bl0034c86e4d
105309490.pdf).

- Статуту лщею затвердженого наказом М1н1стерства освНи i науки 
УкраУни вщ 04.03.2016р. № 230

(йР:р://бргЫр.иа/виставкова%20д!яльтсть.рЬр)
1.2. До лщею приймаються громадяни УкраУни.'
Прийом на навчання громадян УкраУни здшснюеться за наявносп 

лineii3ii на пщготовку (у тому чиоп первинну професшну), професшно- 
техшчне навчання.

1.3 Кожен мае piBiii права на здобуття професшноУ (професшно- 
техшчноУ) освпи вщповщно до своУх зд1бностей i нахшпв незалежно вiд 
вшу, стап, раси, кольору шюри, стану здоров’я, швалщностр громадянства, 
нацюнальносп, полггичних, релтшних чи 1нших переконань, мови 
спткування, етшчного та сощального походження, тмейного та майнового 
стану, наявносзз судимост1, мюця проживания, мовних або шших ознак, яю 
були, е та можуть бути дшсними або припущеними.

Особа, яку визнано б1женцем або особою, яка потребуе додаткового 
захисту, мае pi вне з громадянами УкраУни право на освпу.

Особа, стосовно якоУ прийнято ранения про оформления документна для 
вирппення питания щодо визнання б1женцем або особою, яка потребуе 
додаткового захисту та/або яка оскаржуе рппення щодо статусу б1женця та

https://zakon.rada.aov.ua/laws/show/z0823-13%23Text
https://mon.gov.ua/storaae/app/uploads/public/5bl/003/4c8/5bl0034c86e4dl
https://iTion.gov.ua/storaae/app/uploads/public/5bl/003/4c8/5bl0034c86e4d
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особи, яка потребуе додаткового захисту, мае право на вступ до заклад1в 
професшноУ (професшно-техшчноУ) освгги.

Обмеження допускаються за медичними показниками, а також 
показниками професшноУ придатностт, що визначаються Кабшетом 
MiHicTpiB УкраУни та освтгньо-квал1ф1кащйними характеристиками 
(вщповцщо до Державних стандарДв професшноУ (професшно-техшчноУ) 
освДи з професш, затверджених наказами MiHicTepcTBa освДи i науки 
УкраУни).

1.4. Прийом громадян до л1цею здшснюегься для здобуття професш за 
осв1тньо-квал1фкацшним р1внем «квал1фжований робггник».

1.5. Прийом громадян на первинну професшну гпдготовку здшснюеться 
за рахунок державного га/або мюцевих бюджепв, а також за угодами з 
шдприемствами, установами, оргашзащями, окремими ф1зичними та/або 
юридичними особами.

1.6. Прийом громадян понад державне/репональне замовлення, а також 
професшно-техшчне навчання здшснюються за рахунок кошт1в фгзичних i 
юридичних oci6.

II. Приймальна KOMicin
2.1. Прийом до лщею зд1йснюе приймальна ком1с1я, яка знаходиться за 

адресою:49024, м. Дн1про, пров. Ун1версальний,7.
2.2. Очолюе приймальну комюш кер1вник л1цею. Наказом л1цею 

вщ 03.11.2020 р. №96 «Про оргашзащю робота приймальноУ KOMicii» 
визначено та затверджено персональний склад KOMicii i порядок ТУ роботи 
(додаток № 1).

2.3. Правила прийому до лщею у 2021 рощ розроблено вщповщно до 
чинного законодавства УкраУни, затверджуються кер1вником л1цею за 
погодженням з департаментом освДи i науки облдержадмшютращУ не 
П1згпше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна ком!Ыя:
2.4.1. Орган1зовуе прийом заяв та документов. .

2.4.2. Проводить 3i вступниками бес1ди з питань вибору профес11 
або спец1альност1, умов навчання, маггер1ального забезпечення та 
забезпечення особливого соц1ального захисту здобувач1в освгги, в тому 
числ1 oci6 з особливими освггшми потребами, працевлаштування теля 
закшчення закладу осв1ти.

2.4.3. Оргашзовуе та координуе подготовку та проведения конкурсного 
вщбору.

2.4.4. Приймае ршюння щодо oci6, рекомендованих до зарахування до
закладу профеДйноУ (профес1йно-техн1чноУ) освДи, оформляе протокол та 
оголошуе вщповщш списки oci6. 4

2.4.5. Оргагпзовуе роботу щодо комплектування навчальних труп з 
урахуванням зд1бностей i нахшнв, в1ку, стану здоров'я та професшноУ 
придатност1 вступник1в.

2.4.6. Вир1шуе шип питания, пов'язан! з прийомом.
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2.5. Правила прийому лщею доводиться до вщома вступниюв через 
засоби масовоУ шформащУ, щформацшш стенди, сайт закладу освНи -  
dpzl.dp.ua, що обумовлюють:

2.5.1. Перелш професш, за якими зд1йснюеться навчання зпдно з 
отриманими л1ценз1ями (додаток №2).

2.5.2. Вимоги щодо осв1тнього р1вня вступниюв за кожною профешею 
(додаток №2).

2.5.3. Плановаш обсяги прийому на 2021 pin (додаток №2).
2.5.4. Освпт-п га освггньо-квал1фжацшш piBHi випускниюв (додаток

№ 2).

2.5.5. Строк навчання за профешями (додаток №2).
2.5.6. Форми та ступеневють навчання (додаток №2).
В1дпов1дно до л1ценз1й МЫстерства осв1ти i науки УкраУни щодо права 

провадження осв1тньоУ д1яльност1 у сфер1 професшноУ (професшно- 
техшчно'У) осв!ти (св1доцтва про атестац1ю л1цею, лщензй' лщею щодо 
надання освНшх послуг та статуту) л щей мае право на надання освптпх 
послуг, пов’язаних з одержаниям професшноУ (професшно-техшчноУ) освгги 
на р1вн1 квал1фжащйних вимог до шдготовки робггничих професш, 
профес1йно-техгйчного навчання.

2.5.7. Обмеження з профес1й (специальностей) вступник1в за медичними 
показаниями в1дпов1дно до наказу МОЗ вщ 21.05.2007р. №246 «Про 
затвердження Порядку проведения медичних огляд1в прац1вник1в певних 
категорш», зареестрованого в MinicTepcTBi юстигнУ УкраУни 23.07.2007р. за 
№846/1413 (додаток №3).

2.5.8. Прийом до л!цею проводиться шляхом вступних випробувань 
(тестування) з предмезчв: украУнська мова та математика, завдання з яких 
затверджено на засщашп методично!’ KOMici'i викладач1в загальноосв1тньоУ 
пщготовки вiд 16.1 1.2020р., вигяг з протоколу №2 (додаток №4).

BcTyrmi випробування проводиться згтдно з розкладом, 
загвердженого наказом кер1вника лщею вщ 03.14.2020 р. №97 (додаток 
№5).

2.5.9. У раз! однакового конкурсного балу вступниюв перевага при 
зарахувангп надаеться в!дпов1дно до середнього балу документу про осв1ту 
(свщоцтва про базову загальну середню освггу та св!доцтва (атестату) про 
повну загальну середню освггу).

2.5.10. В nine!' для виркиення сщрних питань та оскаржень результат1в 
вступних випробувань створено апеляцшну KOMicira, склад якоУ 
затверджено наказом кер1вника в1д 0.3.11,2020р. № 98(додаток №6).

2.5.11. Приймальна KOMicia працюс в1дпов1дно до наказу в1д 03.1 1,2020р. 
№’96 «Про оргащзацпо роботи приймальноУ KOMici’i'» (додаток №1).

Графж роботи приймальноУ комicii':
понедшок - четвер з 8:00 до 18:00 год.; 
п’ятниця - з 8:00 до 16:00 год.; 
субота з 8:00 до 16:00 год.; 
вихщний денынедшя та свята.
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2.5.12. Здобувач1 освпи не забезпечуються гуртожитком.
2.5.13. Порядок проходження медичного огляду вступниюв. Вступники 

проходять професшний медичний в1дб1р в медичних установах за м1сцем 
проживания аб1тур1ент1в. Yci вступники за ус1ма фахами шдготовки 
потребуюсь обов’язкового профес1йного медичного вщбору у закр1пленому 
медичному заклад1 ДЗ «Дорожня клппчна лжарня станцп Дн1про ДП 
«Дн1провська клппчна л1карня на зал1зничному транспорт! фиш «ЦОЗ» 
ПАТ «Укрзал!зниця»,що знаходиться за адресою: м. Дншро, вул. Дмитра 
Кедр!на, 55.

Форми довщок:
- Ф-086 О (вциювщно до наказу MinicTepcTBa охорони здоров’я УкраТни 

вщ 14 лютого 2012 року №110 «Про загвердження форм первинноТ 
обл!ковоТ документанп та 1нструкцш щодо Vx заповнення, то  
використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно Bi/д форми 
власност! та шдпорядкування», наказу MinicTepcTBa охорони здоров'я 
УкраТни вщ 21 травня 2007 року №246 «Про затвердження Порядку 
проведения медичних огляд1в прац1вник!в певних категорш»);

- форма первинноТ облжовоУ документацп №086-1/о(вщповщно до 
наказу MinicTepcTBa освси i науки УкраТни та MinicTepcTBa охорони 
здоров'я УкраТни вщ 20.07.2009 №518/674 «Про забезпечення медико- 
педагопчного контролю за ф1зичним вихованням учшв у загальноосвтпх 
навчальних закладах»; наказ MinicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни Bizi 
16.08.2010 №682 «Про удосконалення медичного обслуговування учдпв 
загальноосвтпх начальних закла/цв»)

2.6. Строки проведения прийому на навчання встановлено 
правилами прийому до лпдею в1дновщно до затверджених у встановленому 
порядку робочих навчальних плаьпв 1Йдготовки квал1ф!кованих роб1тник1в 
за державним/регюнальним замовленням на 2021-2022 навчальний piK 
(додаток №7). Груни, яю навчаються за рахунок ф1зичних та юридичних 
oci6, починають навчання по Mipi комплектуваннятруп.

III. Документи для всгупу
3.1. Вступники подають особисто:
- заяву про вступ до лпдею, вказуючи обрану профеЫю, форму здобуття 

oceiTH, Micpe проживания, до якоТ додають:
- паспорт громадянина УкраТни (з 14 роюв вщпов1дно до ст.21 ЗУ 

№5492-VI, ЗУ № 1474-VIII, вщ 14.07.2016р„ закону ВР № 32224);
- вшськовий квиток або посвщчення про приписку (вщповщно до вимог 

.Tairi 14 Закону УкраТни «Про в1йськовий обов’язок i в1йськову службу»);
- документ про освггу (орипнал) за умови вступу на денну форму 

тавчання за державним (регтональним) замовлейням;
- довщку про присвоения 1дентиф1ка1нйного номера (або картку 

:латника податюв);
- письмову згоду (вщповщно до Закону УкраТни «Про захист 

ерсональних даних» та наказу МОН УкраТни № 559 вщ 17.05.2013р. для
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обробки персональних даних та внесения Тх до "Сдино/ державно/ 
електронно/ бази з питань ocBi™);

- медичну довщку за формою, установленою чинним законодавством;
- 6 фотокарток 3x4см;
- копи докумештв, що даюгь право на гпльги до вступу в лщей(за 

наявност!).
Вступники пред’являють особисто документ, що гпдтверджуе 

громадянство, та документ, що посвщчуе особу чи и спещальний статус, а 
особи, яю потребуюсь додаткового або тимчасового захисту та подали 
вщповщну заяву про визнання /х б!женцем або особою, що потребуе 
додаткового захисту, надають довщку про звернення за захистом в У крапп.

3.2. Особи, яю направляються на навчання пщприемствами, установами, 
оргашзащями, додають до заяви про вступ вщповщний документ (угода).

IV. Умови прийому
4.1. Прийом до лщею проводиться шляхом конкурсного вщбору 

вступниюв на навчання:
- за результатами встугших випробовувань (тестування) за перел1ком 

питань i завдань з предмеНв для аб1тур1ен'пв на баз1 базово/ загальноТ 
середньо/ осв1ти: укра/нська мова (додаток №8), математика (додаток №9), 
та за перелком питань i завдань з предме'пв для аб1тур1ент1в на баз! повно/ 
загальноТ середньо/ освпи: математики (додаток №10), укра/нська мова 
(додаток №11), що розглядаються та схвалюються на засщанш методично/ 
комюп викладач1в загальноосв!тньо/ шдготовки i загверджуються 
Kepi вни ком закладу осв!ти;

4.2. Конкурсний вщб1р проводиться за граф! ком затвердженим 
KepiBHHKOM л!цею вщ 03.1 1.2020 р. №97 (додаток №5).

Прийом здобувач1в осв!ти на переп!дготовку або гпдвищення 
квал!ф!кацп здшснюеться шляхом проведения вхщного контролю 
(тестування) з профес!/ («Машин!ст тепловоза»), який затверджений на 
засщанн! методично/ KOM icii зал!зничного проф!лю, витяг з протоколу №4 
вщ 12.1 1.2020 р. (додаток №12, додаток №13).

4.5. Особи, яю без поважних причин не з'явилися на конкурсний вщб!р у 
зазначений за розкладом час або отримали незадовшьш результати, до 
участ! у наступних етапах конкурсного в1дбору не допускаються.

V . Зарахування
5.1. Зараховуються поза конкурсом:
- особи, яким в1дпов!дно до Закону Укра/ни "Про статус BerepaniB вшни, 

гарант!//х согпального захисту" надано гаке право;
- дпщ-сироти га дпш, позбавлен! батьк!вського гпклування, а також 

особи з /х числа вком в!д 18 до 23 рок1в в!дпов^дно до постанови Кабшету 
MiHicrpiB Укра/ни вщ 05 кв1тня 1994 року N 226 "Про полшшення 
виховання, навчання, соц!ального захисту та матер1ального забезпечення 
д!тей-сир!т i д1тей, позбавлених батьювського п!клування" {з\ зм1нами);

- дгги з !нвалщн1стю та особи з !нвал!д1пстю, яким не протипоказане 
навчання за обраною профешею (спец!альн!стю), в!дпов1дно до статН



7

22 Закону Укра'ши «Про основи сощальноТ захищеност1 oci6 з швалщшетю 
в Укра'пп»;

- особи, яким вщповщно до Закону Укра'ши "Про статус i сощальний 
захист громадян, яю постраждали внаслщок ЧорнобильськоГ 
катастрофи"надано гаке право, у тому числ1 громадяни, вщнесеш до 
KaTeropiV 3, - за умови одержания громадянами nieT категорп гюзитивних 
ощнок на вступних випробуваннях;

- особи, яким вщповщно до Закону Укра'ши "Про шдвшцення 
престижное!! шахтарськоТ пращ"надано таке право;

- д1ти, чи1 батьки загинули або стали швалщами на вугледобувних 
шдприемствах, при BCTyni на навчання за прничими профеаями вщповщно 
до Указу Президента Укра'ши вщ 19 травня 1999 року N 524 "Про державну 
допомогу дп'ям, як1 вчаться за прничими специальностями i чиУ батьки 
загинули або стали 1нвал1дами на вугледобувних шдприемствах";

- д1ти в1йськовослужбовц1в Збройних Сил Укра'ши, 1нших в1йськових 
формувань, пращвниюв правоохоронних оргагпв, як1 загинули шд час 
виконання службових обов'язюв, на м1сця, забезпечен1 державним 
замовленням. Вступники у цьому раз1 подають в1дпов1дний документ про 
те, що багько (мати) визнаш такими, шо загинули гид час виконання 
службових обов'язюв, вщповщно до Указу Президента Укра'ши вщ 21 
лютого 2002 року №157 "Про додатков1 заходи щодо посилення турбоги 
про захисниюв В1тчизни, Тх правового i сощального захисту, пол1пшення 
в1йськово-патр1отичного виховання молодН;

- особи, яким вщповщно до Постанови КМУ вщ 23.11.2016р. №975 
«Про надання державно'1 ц1льово1 гпдтримки деяким категор1ям громадян 
для здобуття професшно-техшчноТ та вищоТ осв1ти» надано таке право.

5.2. Першочергово зараховуються за iniHHX р1зних умов:
-  випускники загальноосв1гнього навчального закладу III ступеня, 

нагороджен1 золотою (ср1бною) медаллю;
-  випускники загальноосвинього навчального закладу II ступеня, яю 

мають
свщотдтво про базову загальну середню оевпу з в1дзнакою;
-  учасники м!жнародних, завершального стану ВсеукраТнських 

учн1вських ол1мгпад, конкурПв з дисципл1н за умови, яюцо вони вступаюгь 
за профеПями, для яких вищезазначен1 дисципл1ни е профшьними;

-  призери III етапу Всеукра'шського конкурсу-захисту науково- 
дослщницьких робп учи1в - член1в Мало! академп наук Укра'ши в р!к 
вступу;

-  /цти з 1нвалщн1стю, особи з швалщшетю та д!ти з. малозабезпечених 
ci\iefi, у яких обидва батьки е особами з швалщшетю, один з батьюв е 
особою з швалщшетю, а шший помер, одинока мапр е особою з 
швалщшетю, батько е особою з швалщшетю та виховуе дитину без матерр 
з:дпов1дно до стагп 22 Закону Укра'ши «Про основи социально! захищеност1 
: eio з 1нвалщн1стю в Укра'йп»;
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-  особи, яки вступають до закладу професшноУ (професшно-техшчноУ) 
осв!ти за цшьовим направлениям на навчання.

5.3. Не шзнпле шж через 5 дшв гнел я закшчення конкурсного вщбору 
приймальна ком!Оя приймае рниення, оформляе протокол та оголошуе 
список oci6, що рекомендован! до зарахування на навчання до л идею за 
обраною професюю та формою здобуття освгги.

5.4. У pa3i оскарження результат!в конкурсного вщбору вступник у 
триденний строк июля Ух оголошення подае в!дпов!дну заяву на !м'я голови 
приймальноУ KOMici'i' л!цею. Апеля1Ййна ком!с!я розглядае заяви у 
встановлен! термши i результати доводить до вщома заявника особисто. 
Р!шення апеляц!йноУ KOMicii  е остаточним.

5.5. Зарахування до лщею здшснюеться наказом кер1вника лщею.
5.6. Зарахування до л!цею на навчання за рахунок державного та/або 

мюцевих бюджетов, а гакож за угодами з пщприемствами, установами, 
оргашзащями, окремими ф!зичними та/або юридичними особами 
зд!йснюеться в межах л!ценз!йних обсяпв.

VI. Прикшцев1 положения
6.1. Зазначений порядок прийому докуменддв з подалыпим зарахуванням 

поширюеться на встуиник!в, яю не мають базовоУ загальноУ середньоУ освНи 
i подають довщку про навчання в заклад! загальноУ середньоУ осв!ти.

6.2. Особи, яю без поважних причин не приступили до занять протягом 
10 дшв вщ дня Ух початку, вщраховуються з л!цею. На звшьнеш м!сця може 
проводитися зарахування ос!б, що отримали позитивн! результати при 
конкурсному вщборр але не були зараховант

При невиконанн! державного/рег!онального замовлення на прийом з 
окремих профеОй л1цей проводить додагковий прийом.

6.2. Особам, як! не зараховагп до лщею, а також тим, як! без поважних 
:ричин не приступили до занять, повертаються документи не гпзнпие ьпж 
протягом п'яти дшв з дня прийняття р!шення у ’cnoci6, що не суперечить 
чинному законодавству УкраУни.

6.3. Матер1али, як! засвщчують результати вступних випробувань, 
збершаються протягом одного року, a noriM знищуються, про що 
складаеться в!дповщний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до л!цею зд!йсшоеться 
NliHicTepCTBOM освпи i науки УкраУни, Департаментом освНи i науки 
ДшпропетровськоУ облдержадм!н!страц!У, що реал1зуе державну полггику у 
coepi профеОйноУ (ирофеПйно-техгпчноУ) освНи в межах делегованих 

овноважень.

Заступник директора з НВР Д.В. Бондаренко


