
Правила
прийому на навчання

до державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти
«Камінь-Каширське ВПУ» 

освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника 

на 2022 рік

(зі змінами)

1. Загальна частина

1.1. До училища приймаються громадяни України та особи без 
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно- 
технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від 
національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і 
політичних переконіань,'ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, 
місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем, або особа, яка потребує додаткового 
захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також 
показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів 
України.

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) 
освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, 
кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, 
політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та 
соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, 
місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними 
або припущеними.

1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем:

- кваліфікований робітник.



1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за 
рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з 
підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або 
юридичними особами.

1.6. Училище надає платні навчальні послуги у сфері освітньої діяльності 
за кошти фізичних і юридичних осіб у межах ліцензованого обсягу:

- підготовка, перепідготовка робітників, підвищення кваліфікації за 
замовленням служб зайнятості населення;

- підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації незайнятого 
населення.

1.7. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також 
перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів 
фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія, створена наказом 
директора № 137 від 18.11.2021 р.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища , який своїм наказом 
визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи (Додаток 1)

2.3. Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або 

спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення 
особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими 
освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти 
організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, 
оформляє протоколи та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням 
здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.4. Правила прийому доводяться до відома вступників через засоби 

масової інформації: газети ”Волинь”, "Сім’я і дім”, ”Віче”, "Полісся”, 
”Ратнівщина”, Волинське телебачення, радіо та інформаційні стенди, які 
обумовлюють: (додатки 3, 4, 5).

2.5. Для освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» у разі 
отримання вступниками однакового конкурсного балу переваги надаються 
вступникам з вищим середнім балом відповідного документа про базову 
середню освіту або повну загальну середню освіту.

У разі однакового середнього балу документа про освіту переваги на 
зарахування має та особа, в якої вищий бал з предмета «Українська мова».

Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань 
регламентується положенням про апеляційну комісію.

Здобувані освіти, що проживають за межами міста Каменя-Каширського 
забезпечуються гуртожитком за бажанням.



3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ в училище із зазначенням 
обраної професії, форму здобуття освіти, місця проживання, до якої 
додають:

документ про освіту - оригінал за умови вступу на навчання на 
денну форму навчання за регіональним замовленням;

- медичну довідку за формою 086-У, оформлену в установленому 
порядку;

6 фотокарток розміром 3x4 см;
ідентифікаційний номер (копія);
копії документів, що дають право на пільги до вступу в ВПУ;

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, 
та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх 
біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про 
звернення за захистом в Україні

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.
Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають 

паспорта) військовий квиток або посвідчення про приписку та документи, що 
дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в терміни, визначені для 
подання документів.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, 
організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до училища абітурієнтів проводиться шляхом конкурсного 
відбору:

- за рейтинговИмсписком вступників;
- за результатами співбесіди;
- за результатами середнього балу відповідного документа про базову 

середню освіту або повну загальну середню освіту;
У відповідності до конкурсного бала формується рейтинговий список за 

категоріями у такій послідовності:
- особи, які мають право на зарахування поза конкурсом;
- особи, які мають право на зарахування першочергово за інших рівних умов;
- особи, які зараховуються за конкурсом.

4.2. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього 
періоду прийому документів.

4.3. Здобувані освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які 
успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і 
пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій 
ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення 
кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань,



умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно- 
технічну освіту»

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у 
зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати до участі у 
наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:
•  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
•  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх 
числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення 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 України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
•  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано 
таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови 
одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних 
випробуваннях;
•  діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 
виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені регіональним 
замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, 
що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових 
обов’язків, відпбвїдно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року 
№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово- 
патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
•випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені 
золотою (срібною) медаллю;
•випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають 
відповідний документ про базову середню освіту з відзнакою;
•учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за 
професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
•  призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;
•  особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки 
є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший 
помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю



та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
•особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за
цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж за 5 днів після закінчення конкурсного відбору 
приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список 
осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до училища за обраною 
формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у 
триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови 
приймальної комісії.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 
наступного робочого дня після її подання.

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії 
щодо оцінки за вступне випробування, про що складається протокол. Рішення з 
приводу поставленої оцінки приймаються членами апеляційної комісії шляхом 
голосування і затверджується більшістю голосів. У разі необхідності зміни оцінки 
відповідне рішення вноситься до протоколу та відображається в роботі. Прийняте 
апеляційною комісією училища рішення є остаточним і не підлягає перегляду.

5.5. Зарахування до училища здійснюється наказом директора цього закладу.
5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на 

навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з 
підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або 
юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

5.7. Після конкурсного відбору зарахування до училища може 
супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником 
робітничих кадрів (підприємством, організацією) і випускником (для 
неповнолітніх -  його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.8. Зарахування до училища на навчання за рахунок видатків обласного 
бюджету та міжбюджетних трансфертів з державного бюджету здійснюється в 
межах затвердженого регіонального замовлення.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 
днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може 
проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при 
конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні
державного/регіонального замовлення з прийому за окремими професіями 
училище може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних 
причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж 
протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3.Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань,
зберігаються протягом одного року , а потім знищуються, про що складається акт.



6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому здійснюється управлінням 
освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Міністерством освіти і науки 
України.

Правила прийому до ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ” розроблені на підставі Типових 
правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України № 499 від 04.05.2013 р. і зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 29 липня 2013 р. за № 823/233555 зі змінами внесеними наказом Міністерства 
освіти і науки України від 12 грудня 2019р. №1550, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 20 лютого 2020 р. за №196/34479.

Додаток № 1

Перелік
професій, за якими здійснюється підготовка 

в ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ» згідно з отриманими ліцензіями

№
п/
п

Код за 
Державним 
класифіка

тором 
України

Назва
професії

Види
підготовки

Ліцен
зований

обсяг

Термін
навча

ння

Осітньо- 
кваліфікаці- 
йний рівень 
випускників

1 7222 Електрогазозварник Первинна 60 1 рік Електрогазо
професійна зварник III
підготовка розряду

Професійно- 5,5 міс. Електрогазо
технічне зварник II
навчання розряду

Підвищення 1,3 міс. Електрогазо
кваліфікації зварник II-

ІУрозряду
2 4112 Оператор Первинна 90 3 р. Оператор

комп’ютерного професійна комп’ютери
набору підготовка ого набору І

4121 Обліковець 3 категорії,
реєстрації обліковець
бухгалтерських
даних

3 4112 Оператор Первинна ЗО З р . Оператор
комп’ютерного професійна комп’ютери
набору підготовка ого набору І

4115 Секретар керівника категорії,
(організації, секретар
підприємства, керівника
установи)

4 5122 Кухар Первинна 60 3,8 Кухар
7412 Кондитер професійна року ІУрозряду

підготовка Кондитер
ІУрозряду



5 5122 Кухар Первинна
професійна
підготовка

Професійно-
технічне
навчання

Підвищення
кваліфікації

40 1,5
року

5,5 міс. 

1,3 міс.

Кухар
ІУрозряду

Кухар
ІУрозряду

Кухар IV -  
V розряду

6 7141
7133

Маляр
Штукатур

Первинна
професійна
підготовка

60 Зр. Маляр
ІУрозряду
Штукатур
ІУрозряду

7 7122
7133

Муляр
Штукатур

Первинна
професійна
підготовка

90 1р. Муляр
ІУрозряду
Штукатур
ІУрозряду

8 7122 Маляр Професійно-
технічне
навчання

Підвищення
кваліфікації

10 5,5 міс. 

1,3 міс.

Маляр
ІУрозряду

Маляр IV -  
V розряду

9 7133 Штукатур Професійно-
технічне
навчання

Підвищення
кваліфікації

10 5,5 міс. 

1,3 міс.

Штукатур 
ІУрозряду 
Штукатур 

IV -V  
розряду

10 4113 Оператор з обробки 
інформації та 
програмного 
забезпечення

Первинна
професійна
підготовка

зо Зр. Оператор з 
обробки 
інформації 
та ПЗ

11 7129 Монтажник
гіпсокартонних
конструкцій

Первинна
професійна
підготовка

Професійно-
технічне
навчання

45 Зр.

5,5 міс.

Монтажник
гіпсокарто
нних
конструкцій
ІУрозряду
Монтажник
гіпсокарто
нних
конструкцій
ІУрозряду

12 7212 Електрогазозварник Перепідготовка 10 5,5 міс. Електрогазоз 
варник II- 
розряду



13 7124 Столяр будівельний Первинна 60 Столяр
професійна будівельний
підготовка

Професійно-
III розряду

технічне
навчання

Підвищення
кваліфікації

Додаток № 2

Приймальна комісія 
(склад та порядок роботи)

Склад приймальної комісії:
Голова комісії : Корінчук А.М. -  директор училища 
Заступник голови комісії: Гаврилюк Л.М. -  заступник директора з НВР 
Секретар комісії : Плясун Т.Ю. -  секретар навчальної частини 
Члени комісії : Величко Л.А. -  заступник директора з НР 

Шумік О.С. -  заступник директора з НВР 
Грищук Н.В. -  практичний психолог
Дзямко М.Ю. -  начальника СМП „ Камінь -  Каширськагробуд ”

(за згодою)
Степанець Н.Ю. -  соціальний педагог 
Гаврилюк В .1. -  юрисконсульт
Монець Н.С. -  сестра медична

!  * \

Порядок роботи приймальної комісії:
- Прийом документів здійснюється з 16 травня по 15 серпня 2022 р.
- Вступні випробування з 18 серпня 2022 р.

Графік приймальної комісії:
Понеділок -  четвер: 9.00 год. до 17.00 год., п'ятниця з 9.00 год. до 16.00 год. 
Перерва з 13.00 год. до 14.00 год.
Вихідні дні: субота та неділя



Додаток З

Планові
обсяги прийому, освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, 

терміни навчання за професіями на 2022 рік

освітньо-кваліфікаційний рівень -  кваліфікований робітник 
на базі базової середньої освіти (після 9 класів) 

(другий ступінь навчання)

Код
професії

Назва
професії

Термін
навчання

Планові
обсяги

прийому

Освітньо-
кваліфікаційний

рівень
випускників

Форма
здобуття

освіти

Обмеження 
за статтю, 

віком, 
медичні 

показання
7141
7133

Маляр;
Штукатур

3 роки 49 Маляр ІІ-ІУ 
кваліфікаційних 

розрядів 
Штукатур ІІ-ІУ 
кваліфікаційних 

розрядів

Денна По
закінченню 

терміну 
навчання 
не менше 
16 років

5122
7412

Кухар
Кондитер

3,8 роки 25 Кухар III, IV 
кваліфікаційних 

розрядів 
Кондитер III, IV 
кваліфікаційних 

розрядів

Денна

4113 Оператор з і , 
обробки 
інформації 
та
програмного
забезпечення

3 роки 20 Оператор з 
обробки 

інформації та 
програмного 

забезпечення II 
категорії

Денна

Всього 94



освітньо-кваліфікаційний рівень -  кваліфікований робітник 
на базі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) 

(другий ступінь навчання)

Назва
професії

Термін
навчання

Планові
обсяги

прийому

Освітньо-
кваліфікаційний

рівень
випускників

Форма
здобуття

освіти

Обмеження 
за статтю, 

віком, 
медичні 

показання
7122
7133

Муляр;
Штукатур

1 рік 25 Муляр II, III 
кваліфікаційних 

розрядів 
Штукатур ІІ-ІУ 
кваліфікаційних 

розрядів

Денна

7212 Електрогазо
зварник

1 рік 50 Електрогазо
зварник II, III 

кваліфікаційних 
розрядів

Денна Вік по 
закінченню 

терміну 
навчання -  
не менше 

18років
7132 Лицювальник

-плиточник
1 рік 25 Лицювальник- 

плиточник III, IV 
кваліфікаційних 

розрядів

Денна

5122 Кухар 1,5 року 20 Кухар III, IV 
кваліфікаційних 

розрядів

Денна

Всього 120



Додаток 4

Форми
конкурсного відбору на 2022 рік

№
п/п

Професія Форма проведення

1 Кухар, кондитер

За результатами середнього бала документа 
про базову середню освіту

2 Маляр, штукатур
3 Оператор з обробки 

інформації та програмного 
забезпечення

1 Кухар
За результатами середнього бала документа 
про повну загальну середню освіту

2 Електрогазозварник
3 Муляр, штукатур
4 Лицювальник-плиточник

Додаток 5

Етапи вступної компанії

№
п/п

•' ' Назва етапу Дата

1 Початок прийому заяв та документів 01 червня 2022 р.
2 Закінчення прийому заяв та документів 15 серпня 2022 р.
3 Дата засідання приймальної комісії 22, 23 серпня 2022 р.
4 Термін оприлюднення рейтингів списку 

вступників
Після 14.00 год в день 
проведення співбесіди

5 Дата зарахування вступників 26 серпня 2022 р.


