
ПОГОДЖЕНО
НаЧальник 1rправлiння закладiв
витllоi освiти, професiйrrот освiти та

ЗАТВЕРДЖУЮ

fiиректор f,ержавного
професiйно-технi,tного навLIал bHo1.o
закладу кМiяtрегiональний цеI{тp
ювелiрного д{истец.гва N,{. Кисва>

ЬГа АВРАМЕНКО
2020 рок1,

виконавчого
мlсько1
держqвноТ

о9
d1\->

ькоi
ькоТ

прлвилл прийошдlr
до Державного професiйно-технiчного

навчального

<<Уriжрегiоналън ий
мистецтва м.

в 2021

закладу

центр ювелiрного
Кисва>>

Роцi



I. Заl,а.llьttа часl,иtIа

1.1. I li I [рави.lrа розроб-тlеlli tзi/Iгtовi/Iitо lto I3имоt, закоIlо/lавс1,I}а

УкраТrtи, 'I'",,o,r"* llpaBиJl rrрийому /1о закJIалill lrpo(icciйrroT (rrрофссiiirIо-

.гехrriчrlоТ) освi,ги УкраТttи, за,гвср/\жеtlих Ilаказо]\4 N4irliс,герсr,ва осtзi,ги i

науки УкраТни Bilt i+.os.20lз лl.,r 499 (i. :зп,tirtап,tи, l]IlccOtIиM1,1 зt-i;tttо :]

I Iаказами N{irлiстерс.гва освiт,и i науки вi.ц 09.04.201 4 J\Г9 з44, lli;t

01 ,02.20] 9 Jrfp t 52, Bilt 12.12.2019 N9 1550),

1.2. llo /{ержавrrоr.о rrрофесiЙttо-,гехtti.iIIого ItаI]ЧаJ11,ItоГо заIOlаl(у

<N4iжрегiонаrlьllий lIeLlTp tове-пiрллого мисl,еIt,гва м, Кисва> приймаlо,гься

громадяни УкраТни, iнозЪмцi та особи без громадянства, trlo перебуваю,гь в

YKpaTHi на закоI{Еlих пiдставах.
1.з. Кожен мас рilзlri IIрава TIa злобу,г,гя професiйr,rоТ (rrpocPeciйllo-

,гсхнi.ltlоТ) освiти Bi/tпoBi:tllo ilo сtзоТх з.;tiбrrосl,сii i tlltхи;liв ttсза.ltеittllо lзi,,l

BiKy, a.ru-,-i, раси, KoJII)opy lltкiри, с,гаIj}, зjlоров'я. ittlзa,lli.,tItocTi, l,роN4аJIя}Iсl,ва.

,,u,tio"unbгlocTi, по.ttiтичttих. ре"rriгiйrIих Liи itttItих IlcpcgoliatlI), мови

спi.тtкуваttня, етtтiчного та соцiального Ilохолке}lня. cib,tel,ilIoI^o Ta майновоl,о

cTal]y, }Iаявнос.гi судиш,rос,гi, лtiсttя IIрожt]ваIlItя, \1овI]их або itttltих озllак, якi

бУ;tи,С.ГаМожуr.l,бУr.и/tiйсrlиr'rиабоtlрtillуIItСIlИNlИ.
Особа, яку I]изIIаIiо бiжеrltlем або особоtо. яка Ilоl,ребуС .цо:tа,гкоl}оI,О

захис,[у, мас piBrlc з l,ромаДянамИ УкраТrIи IIраво tra освi,г1,.

Особа, cTocog1lo якоТ прийнято рirrrення rrpo оформJIеl{ня локументiв

дlля вирirrlеLllfя IIитання LL(одо визI]ання бiя<енцем або особоIо, яка потребус

дода.гкового захисту ,гаlабо яка оскаржус рiшення щодо статусу бiяtенця ,га

особи, яка потребус додlаткового захисту, I\,Iac право I{a вступ до /{ержавIIого

професiйно-техшiчtlого ltавчаJIьttого закладу <N4iжрегiональний I(elll,p

lовелiрпого мис,]]еLI,гва м. Кисва>.
Обмежеrrня /IоIIУскаIотLсЯ за N,lеJlиI-irIими та вlкови]\{и I]оказtIиками, а

.гакож показtIиками llрофесiйlrоl tIриl,iа,гIIос,гi, ttlo визIlачаIоr,t,ся Кабiltст,оь,t

N4irricTpiB УкраТllи.
1.4. ГIрийом I,рома/tя}j llo /[ер;каlзtlоI-о lr рофсс i й tto-r,cxt r i,,i ll о I,o

навчального закладу <I\{iжрегiональний центр ювелiрного мистецтва

м. Кисва> здiйснюетъся для здобуття професiй за освiтньо-квалiфiкацiйним
piBrreM ква"тriфi коваttи й робiтrrи к.

1.5. I lрийом I,рома/lяtI Iia IlсрвиI,1IIу професiйну пiдготовку

здiйснюстьая за рахунок видаткiв з бюджету MicTa Кисва на оплату послуг з

пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв на умовах регiонального замовлення

у ,Щержавному професiйно-технiчному навчалъному закладi

кvliжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Киева>>.

1.6. Прийом громадян понад регiональне замовлення, а також

перегriдготовка та пiдвищення квалiфiкацiТ здiйснюються за рахунок кQштiв

фiзичних i юридичних осiб.



II. Приймальна комiсiя

2.|. Прийом до Щержавного професiйно*технiчного навчального

закладу <Мiжрегiональний центр ювелiрного мистеI]тва м, Кисва> здiйснтос

приймальна комiсiя.
2.2. очолюс приймальну комiсiю директор Щержавного професiйгrо-

технiчного навчального закладу <Мiжрегiональний центр ювелiрного

N4истецтва м. Киева>>, якиЙ своiм наказом визначае та затверджуе

гIероон€tлъний склад KoMicii i порядок il роботи,- 
2.з. Правила прийому до ,Щержавного професiйно-технiчного

навчаJIьного закладу <мiжрегiоналъний центр ювелiрного мистецтва

м. Кисва> на 2021, календарний piK розроблено вiдповiдно до вимог

законодавства Украiни та Типових правил, затверджено директором за

погодженням з управлiнням закладiв вищоi освiти, професiйнот освiти та

гIрогнозування цiльових програм Щепартаменту освiти i науки виконавчого

op.ury Киiвськоi мiськоi Ради (КиiвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстраuii).

2. 4 . ПриiтмаJIьна комiсiя :

органiзовуе прийом заяв та документiв вiд вступникiв;
проводить зi вступниками бесiди з питань вибору професiт, умов

навчання, матерiального забезпечення та забезпечення особливого

соцiального захисту здобувачiв освiти, в тому числi осiб з особливими

освiтнiми потребами, працевлаштування пiсля закiнчення Щержавного
професiйно-технiчного навчального закладу <<мiжрегiональний центр

ювелiрного мистецтва м. Киева>;
органiзовуе, координус пiдготовку та проведення конкурсного

вiдбору;
приймас рiшення щодо осiб, рекомендованих до зарахування до

Щержавного професiйно-технiчного навчального заклаДУ <Мiжрегiональний

центр ювелiрного мистецтва м. Киева>, оформлюе протокол та оголошус

вiдповiднi списки осiб;
органiзовуе роботу щодо комплектування навчаJIьних груп з

урахуванням здiбностей i нахилiв, BiKy, стану здоров'я та професiйrrоТ

придатностi вступникiв;
вирiшус iншi питання, пов'язанi з прийомом.
2.5. Правила прийому до ,,Щержавного професiйно-технiчного

навчального закладу <мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва

м. Кисва>) доводятъся до вiдома вступникiв через засоби масовоi iнформаuiТ

та iнформацiйнi стенди.

Щержавний професiйно-технiчний навчальний заклад

<Мiжрегiональний центр tовелiрного мистецтва м. Кисва>> здiйснюс

первинну професiйну пiдготовку квалiфiкованих робiтникiв: на базi повнот

,ui-u"oi середнЬоТ освiтИ (11 класiв) та на базi базовоТ середньоТ освiти (9

класiв) за II та III ступенями професiйноТ (гlрофесiйно-технiчноТ) освiти за

рахуноК видаткiВ з бюджеТу MicTa Киева з наступНих професiй У 2021 рошi:



Назва професiТ Кiлькi сть з/iобува.liв ocBir]и

[]с ьо го tIa oa]l
базовоТ ccpe,tHboi'

ос в ir,и

Ila 0азl
I ltlBtttll' заt,а.lt btlol'

cel)cjttt ь() l Ocl]l гl,]

Ювел ip -монтув аJIьник,
ювелiр-закрiпник

60 60

Аген,г з органiзаlliТ
турt,IзN4 у, a;lMi н icTpaTop

30 30

Адмiнiстратор; секретар
керiвника (органiзацii,

пiдприсмствi, установи)

60 з0 з0

Ювелiр (ювелiр-модельср) 60 60

Всього 210 l20 90

'I'epMirr LIавчаIIItя IIа базi гlоl]tlоТ заI,аJlьIIоТ cepel,llIboT осlзi,ги (11 K:raciB)

l0 мiсяцiв, KpiM шрофесiТ <lOBeзlip-MoIIl,yBaJIbtlиK, Iоtjелiр-закрitlttик>, ,,lc

.repMiH IIавчанLIя - 1,5 роки - II с,гуt-littь rtавчаI{tIя i0,5 рокУ III с,гуttitlt,

ItавI.Iанпя. 'I'epMitr IlаI]чаIIIIя IIа базi базоlзоТ ccpc/ttIboT освi,ги (9 KJlaciB)

З роки.
l ]iс:rя закi Il.tCI I IIя /[cpx<aBl lo1,o ll рофсс iй t Io-r,cxt t i,l t lot,o IlавчаJI bI loI,o

закJIалу <N4iжрегiона.тtьний цеIIтр юBeJlipHol,o N,IистеI],гва м. Itисва>>

виIlускникам tsидаIоться /1окументи встановленого зразка вiдгrовiдно вимог

законодаI]ства YKpaTrr и.

11рийом за професiею закiнчусться по Mipi llовного комплектуванI{я

груll(и).

Щержавний професiЙно-технiчниЙ навчальний закJIаIl

<мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Кисва> гаранту€ надання

мiсць в гуртожитку для 90 здобувачiв нового набору, що проживають за

межами м. Киева, гуртожиток надасться на навчальний pik, згiдно договору
найму житлового примiщення. Заселення здобувачiв освiти до гуртожитку
буле вiдбуватися 30,31 серпня2O2t року.

Графiк роботи приймальноТ KoMiciT:

Понедiлок _ п'ятниця: з 08.30 до 17.00; обiдня перерва: 12.00 _ 12.З0;

вихiднi днi: субота, недiля.
Обмеження з професiй за медичними показаннями N{оже бути, якЩО

здобувачам протипоказане навчання за обраним напрямом, Про ЩО ВКаЗаНО

в медичнiй довiдцi за формою, установленою чинним законодавствоМ
УкраiЪи.

Обмеження з професiй за статтю не передбачено,
Обмеження з професiй за BiKoM вступникiв вiдбуваеться згiдно ЗаконУ

УкраТни <Про зайнятiсть населення)).
Форма здобуття освiти - денна.
Щержавний професiйно-технiчний навчальнии закJIаll

<Мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Киева> здiйснrос
професiйно-технiчне навчання, гtiдвищення квалiфiкачii громадяFI за

рахунок фiзичних та юридичних осiб в межах лiцензованого обсягу з

професiй: <Ювелiр-плонтувальник, ювелiр-закрiпник>, <Агент з



постачання)), <Контролер оrцадного банку, касир в банку>>, <Контролер
художнiх виробiв, сортувалъник алмазiв, сортувальних дiамантiв>.2,6, Приймальна комiсiя ,Церяtавного професiйно-технiчного
навчального ЗOКIr?Щ} <N{iжрегiональний центр ювелiрного мистецтва
м. Кисва)) розпочинае свою роботу 0lквiтня 2021 року.Прийом документiв вiд вступникiв на iIi_й ступiнь навчання
починаеться:

- за професiею <IОвелiр-монтувальник, ювелiр-закрiпник>
з 01 грудня 2021 року i завершустъся не пiзнiше, нiж за 5 днiв до no,rurny
навчальних занять

2.]. У разi прийняття рiшення N4iHicTepcTBoM освiти i науки YKpai'Hlr
про продовження вступноi кампанii, TepMiH прийому документiв моясе бути
продовжено.

III. Щокументи для вступу

з.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до !ержавного
професiйно-технi.;"rлоГО навчальногО закладУ <<N4iжреГiоналъний центl]
ювелiрного мистецтва м. Кисва>>, вказуючИ обранУ професiю, фор*iздобуття освiти, мiсце проживання, до якоi додаютъ:

документ про ocBiTlr;
документ про присвосння освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня<квалiфiкований робiтник> за результатами закiнчення другого ступеня

навчання у закладi освiти другого або третього атестацiйного рiвня (для
навчання на третьому ступенi професiйноТ (професiйно-технiчноТ) освiти у
щержавному проф ес iйно-технi чному навчальному закладi ]\4i жрегiональ ний
центр ювелiрного мистецтва м. Кисва>>;

медичну довiдку за формою, установленою чинним законодавство\{
УкраiЪи;

6 фотокарток розмiром 3 х 4 см;
копiт документiв, що дають право на пiльги до вступу до Державногопрофесiйно-технiчного навчального закладу <N4iжрегiональний Центр

ювелiрного мистецтва м. Кисва> (за наявностi).
ВступникИ пред'являютЬ особистО докумен1., rrlo пiлтвер1,1;кl t

громадянство. та документ, шо посвiдчус особу чи iT спецiальний ста.l.усл а
особи, якi потребують додаткового або тимчасового захисту та подали
вiдповiдну заяву про визнання Тх бiженцем або особою, що потребус
додаткоВого захиСту, надаЮтъ довiдКу прО звернення за захистом в YKpaTHi.з.2. Особи, якi направляються на навчання пiдприсмствами,
установами. органiзацiями, додають до заяви про вступ вiдповiдниii
документ.

IV. Умови прийому

4.|. Прийом до !ержавного професiйно-технiчного навчального
закладу <N4iжреr .ональний центр ювелiрного мистецтва м. Кисва>
проводиться шляхом конкурсного вiдбору вступникiв - за резуль.гата\,1и
спiвбесiди,



4.2. Вiдбiр може проводитися поетапно протягом усього rrерiолу

прийому документiв.
4.З. Злобувачi Щержавного професiЙно-технiчногО навчальногО

закладу <мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м, Кисва>, якi

ус.riшrrо закiнчили лругий стугtiнь професiйноТ (професiйно-технiчноТ)

Ьсвirи i пройшли квалiфiкацiйну атестацiю, зараховуються (переводяться)

на третiй ступiнь навчання на ocнoBi конкурсного вiдбору.

4.4. Зарахування осiб на третiй ступiнь здiЙснюстьСЯ беЗ НаДаННЯ

вступником сертифiката зовнiшнього незалежного оцiнювання,

Прийом здЬбувачiв освiти на перепiдготовку або пiдвиrцення

квалiфiкацiТ може здiйснюва,гиQя шляхом проведення вхiдного контролю

."urrr, yMiHb та навичок вiдповiдно до cTaTTi 14 Закону УкраТни uПро

гrрофесiйr;у (rrрофесiйно-,гсхrriчrrу) ocBir:y>.

4.5. Особи, якi без IIоRа}кIIих приLIиtl

вiлбiр у зазttачегtий за розкJ]а/lом LIac, .Ilo

коIIкурсного вiltбору нс ltollycKaIoTI)cя.

V. Зарахування

5. 1. Зараховуються поза конкурсом:
особи, яким вiдповiдно до Закону УкраiЪи uПро статус BeTepaHiB

вiйни, гарантiт ik соцiального захисту)) надано 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

VIiHicTpiB УкраТни вiд 05 квiтня |994 року Jф 226 uПро полiпшення

виховання, навчання, соцiального захисту та матерiального забезпечення

дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування> (зi змiнами);

дiти з iнвалiднiстю та особи з iнвалiднiстю, яким не протипоказа}{е

навчаннЯ за обраНою професiсю, вiдповiдНо дО cTaTTi 22 Закону УкраТни

пПро основи соцiальноТ захищеностi осiб з iнвалiднiстю в YKpaTHi>;

особи, яким вiдповiдно до Закону УкраТни uПро статус i соцiаЛЬНИЙ

захист |ромадян, якi постраждали внаслiдок ЧорнобильськоТ катастрофи>

наданО таке праВо, У томУ числi громадяни, вiднесенi до категорii 3, - за
умови одержання |ромадянами цiеI категорii позитивних оцiнок на

вступних випробуваннях;
дiти вiйськовослужбовцiв Збройних Сил Укратни, iнших вiйськових

формувань, працiвникiв правоохоронних органiв, якi загинули пiд час

виконання службових обов'язкiв, на мiсця, забезпеченi ДерЖаВнИМ

замовленням. BcTy.r""n" 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 УкраТни вiд 2|

лютого 20О2 року J\Ъ 157 пПро додатковi заходи щодо посилення турбо,ги

про захисникiв Вiтчизни, Тх правового i соцiального захисту, полiпшення
вiйськово-патрiотичного виховання молодi>.

5.2. Першочергово зараховуються за iнших рiвних умов:

I-1e з'явилися IIа коIIкурсrrиiл

учасr,i у IIас,гуIltIих сl,агIах



виIIускrIики закJIа/lу заl,аJIьпоТ cepcjulLoj' ОСвi'l'И III С'Г1l11g''''.

нагород}tепi зоJlоl:оrо (срiбноlо) мсдаJIJlIо;

випускники закладу заI,альноТ сере/{ньоТ [I стуIlеIIя, якi N,lаlо,tь

сt]iдоtl,гво rrpo зllобуl-гя базовоi cepc;rttboT осtзiти з tзillзttакоIо;

учасIlики мiжлtародlttих, заверLIlаJIьIIого cTally 13сеукраТItських

учнiвських о.lliмпiа/{, KoHKypciB з дисциlr.шiн за умоI]и, якш\о воIIи I]cTyI]aIoTb

.u rrрофесiями, llля яких вишIезазна,леtлi дисциплtiни с гrрофi-тtьними;

призери III етапу ВсеукраТнського конкурсу-захисl]у пауково-

дос.lriltнИцьких робir' учнiв - ,,1.1tettiB N4alloT aKalteMiT наук УкраТtlи в piK

Bcl,ylly;
особи з iltlзa"Tti.ltllicт,Io 

,га ili,ги з N,iаJIозабезIlечсIlI,1х сiп,tсЙ, у яких обиjtlза

батьки с особами з iI.IBaJti,l1ttic,гlo, оjIиII з ба,гькiв с особою з ittBa-rtiilllic],Io. а

iтtrttий помер, о/lинока rurar ip с особою з iTrBaлi/ttticтlo, ба,гько с особоlо ,з

irrвалiдrliстtо ,га вихоI]ус jtи,гиItу без Mraтepi. BiitпoBi1,11Io Jlo сr,аr-гi 22 Закоrr1,

УкраТtrИ <I Ipo осIiо}]И coltia.ltblloT захИlIlсllосr,i осiб З itrва,lti,trtiс,гю I] YKpaTlli>>;

виIIускI,rики закJIаjliв rrрофесiйrrоТ (rrросРссiйllо-,гсхltiчttоТ) освi,ги, якi

отримаJIи диIIJlоми KllairicPiKoBaIIoI,o робirrrика З Вi,lЗltаКОIО i ВС'ГУllаlО'ГЬ ;llО

/{ержавrrоI.о професiйно-техгtiчного навчального закjIалу кN4iiкрегiоttаrlьtlий

,t.irrp tове;riрного мистецl,ва м. Кисва> за вiлповiднип,tи професiями;

особи, якi ВСТУГIаIОТI) до flержавного професiйно-технiчI]оI,о

навI]аль}tого закJIаду <N4iжрегiоrtальний lIeIll,p tовелiрttоt,о мистеtl],I]а

м. Кисва> за tliльоI]им trаправJIеltIIям I{a IIавLIаI]riя.

5.з. I'Ie пiзrritше шiх<,-lерсз 5 днiв tliс-ltя закitt,lеttltя KoIlKypciloI,o вi;tбору,

ttрийплаlrьна комiсiЯ rrриймаС рilltеtlня, осРорrr-llяс IIpo],oKoj] ,I,a oI,oJlolIIYC

список осiб, I]lo pcцoMett,l1oBarti /Io зарах)/ваIlllя tla iIaBLtaIItIя jlo /[ерясаlзrrоl,о

шрофесiйно-техtliчноI,о IlавI]аJIьIlого заклад), <N4iiкрсг,iоttа:tt,ltий IleIil l]

lовелiрtлого мисl]сII,гва м. Кисllа> за обраIlоrо форьrоlо З2lобуr,тя освi,ги.

5.4. у разi оскаржсllня резуль,га,гiв когtкурсtIоI,о rзiлбору I]с,гуI]IlLtк Y

.гри/tеIIний строк ttiсля Тх ot,o.1lotIleIIIIя I]одас вi,lUrовiдtlу заяlrу tta iп,l'я I,оJIови

ltрий Ma:t brloT KoMic iT.

За IIаказом /lирекl,ора /[ержавrrоl,о llрофесiйгIо-техtti,{Iiого

IIавчалыIогО закла/{У <N4iжреГiона.rtьний I(elrTp tовелiргtого мисl,ецl,ва

м. Киева)) створIое,гься апе.lrяцiйна комiсiя.
Апеляltiйна комiсiя розглядас заяву т,а гrриймас рiшtеtlня, яке

/{Оl]О/{Иl'l,Ся /(о rзi/tома всl,уIIIrика у ,гермiтIи виз}IачеlIi чиI]}Iим

закоIIодавстI]ом УкраТrlи.
5.5. ЗарахуваIIIIя /lo /(cpжaBrroгo тrросресiйllо-,гехtti,lttоt,о Haвt{aJIbl jo1,o

закJlа/ду <N4iжрегiоl,rа;тьtlий Ilентр ювс-ltiрноt,о мистеIl,гва IvI. Кисва>

здiйснтосться за наказом /lиректора.
5.6. Зарахування до Щержавного професiйно-технiчного навчального

закладу <мiжрегiоналъний центр ювелiрного мистецтва м. Кисва> на

навчання здiйснюеться за рахунок видаткiв з бюджету MicTa Кисва та в
межах лiцензiйних обсягiв.



VI. Прикiнцевi положення

6.1. особи, якi без поважних причин не приступили до занять

протягом 10 днiв вiд дня Тх початку, вiдраховуються з Щержавного
професiйно-технiчного навч€шьного закладу кмiжрегiональний центр

ювелiрного мистецтва м. Кисва>>. На звiльненi мiсця може проводитися

зарахування осiб, що отримаJIи позитивнi результати при конкурсному

вiдборi, але не були зарахованi.
6.2. особам, якi не зарахованi до !,ержавного професiйно-технiчноt,о

навчаJIьного закJIаду <Мiжрегiональний центр ювелiрного мистеtц],ва

м. Кисва), а також тим, якi без поважних причин не приступили до занять,

повертаються документи не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв з дня

прийняття рiшення про вiдрахування.
6.З. Протоколи приймальноТ KoMiciT зберiгаються протягом о/Iного

року, а потiм знищуються, про lцо складасться вiдповiдний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих Правил здiйснюсться управлiнняМ
закладiв вищоi освiти, професiйноi освiти та прогнозування цiльових
програм Щепартаменту освiти i науки виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT

Ради (КиТвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ).
Правила прийому до Щержавного професiйно-технiчного навчаJIьного

закладу <мiжрегiональний центр ювелiрного мистецтва м. Кисва>

розглянуто на засiданнi педагогiчноi РаДи 09 листопада 2020 року
(протокол Nч 2).


