
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ   

до ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«СУМСЬКЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

на 2019 рік 

 

II. Приймальна комісія 

2.1. Прийом до Державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище 

професійне училище» здійснює приймальна комісія. 

2.2. Очолює приймальну комісію директор Державного навчального закладу 

«Сумське міжрегіональне вище професійне училище», який своїм наказом 

визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи. 

2.3. Правила прийому до Державного навчального закладу «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище» на наступний календарний рік 

розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі до Типових 

правил, затверджуються директором закладу освіти за погодженням з 

Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації не 

пізніше 01 грудня поточного року. 

2.4. 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, слухачів, працевлаштування після 

закінчення закладу освіти; 

- організовує та координує, підготовку та проведення конкурсного відбору; 

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до закладу 

освіти, оформляє протокол 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. 

2.5. Правила прийому до Державного навчального закладу «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище» доводяться до відома вступників 

через інформаційні стенди і обумовлюють: 

- перелік професій згідно з отриманою ліцензією; 

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією: 

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні 

випускників, термін навчання за професіями; 

- форми та ступеневість навчання; 

- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними 

показаннями; 

- зарахування на основі співбесіди; 

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування 

вступників, які мають однаковий конкурсний бал; 

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних співбесід; 

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); 

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання; 

- порядок проходження медичного огляду вступників, що проводять підготовку 



фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного 

відбору. 

2.6. Терміни проведення прийому на навчання встановлюються правилами 

прийому закладу освіти відповідно до затверджених у встановленому 

порядку робочих навчальних планів. 

 

Обсяги підготовки робітничих кадрів у 2019 році 

№ з/н Напрями підготовки Види підготовки 

Регіональн

е 

замовлення 

(осіб) 
1 Загальні професії електротехнічного виробництва  

 

 
- електрогазозварник 

ППП, ПТН, ПрП, 

ПК 
25 

 

 

2 

 

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи  

- штукатур, маляр, лицювальник-плиточник 

ППП, ПТН, ПрП, 

ПК 

 

 

 

90 

 

 

 

- монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій, монтажник систем 

утеплення будівель 
- маляр, лицювальник-плиточник 

- монтажник гіпсокартонних конструкцій, 

монтажник систем утеплення будівель, 

монтажник-складальник металопластикових 

конструкцій 

3 Автомобільний транспорт   

 

 

- слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів, електрогазозварник 
ППП, ПТН, ПрП, 

ПК 
25 

4 Громадське харчування   

 

 
- кухар, кондитер 

ППП, ПТН, ПрП, 

ПК 
25 

На базі базової загальної середньої освіти 

№ 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії (СПТУ) Специфічні вимоги 

Термін 

навчання 

1 

7133 

7114 

7132 

Штукатур (3 (2-3), 4 розряд) 

Маляр (2,3 розряд) 

Лицювальник-плиточник (3 (2-3) 

розряд) 

1. Вік – по закінченню терміну 

навчання – не менше 18 років 

2. Стать – жіноча, чоловіча 

3. Медичні обмеження 

4 роки 

2 

7231 

 

 

7212 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів (2,3,4 

розряд) 

Електрогазозварник 

(2,3,4 розряд) 

1. Вік – по закінченню терміну 

навчання – не менше 18 років 

2. Стать – жіноча, чоловіча 

3. Медичні обмеження 

4 роки 

3 
5122 

7412 

Кухар (3,4,5 розряд) 

Кондитер (3 розряд) 

1. Вік – по закінченню терміну 

навчання – не менше 18 років 

2. Стать – жіноча, чоловіча 

3. Медичні обмеження 

4 роки 

4 

7214 

 

 

7129 

Монтажник з монтажу сталевих 

та залізобетонних конструкцій 

(2,3 розряд) 

Монтажник систем утеплення 

будівель (3 розряд) 

1. Вік – по закінченню терміну 

навчання – не менше 18 років 

2. Стать – жіноча, чоловіча 

3. Медичні обмеження 
3 роки 



На базі повної загальної середньої освіти 

з/п 
Код 

професії 
Назва професії (ТУ) Специфічні вимоги 

Термін 

навчання 

1 

7212 Електрогазозварник 

(3 розряд) 

1. Вік – по закінченню терміну 

навчання – не менше 18 років 

2. Стать – жіноча, чоловіча 

3. Медичні обмеження 

1 рік 

2 

7129 

 

7129 

 

 

7129 

Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій (3,4 розряд) 

Монтажник систем утеплення 

будівель (3 розряд) 

Монтажник-складальник 

металопластикових 

конструкцій (3 розряд) 

1. Вік – по закінченню терміну 

навчання – не менше 18 років 

2. Стать – жіноча, чоловіча 

3. Медичні обмеження 2 роки 

 

На базі II атестаційного рівня для отримання підвищеного розряду 

на ІІІ атестаційному рівні обсяг прийому згідно з Регіональним 

замовленням 

№ 

з/п 

Код 

професії 

Назва професії (ІІІ 

атестаційний рівень) 
Специфічні вимоги 

Термін 

навчання 

1 

7133 

7114 

7132 

Штукатур (4 розряд) 

Маляр 

Лицювальник-плиточник  

1. Вік – по закінченню терміну 

навчання – не менше 18 років 

2. Стать – жіноча, чоловіча 

3. Медичні обмеження 

0,5 року 

2 

5122 

7412 
Кухар (5 розряд) 

Кондитер 

 

1. Вік – по закінченню терміну 

навчання – не менше 18 років 

2. Стать – жіноча, чоловіча 

3. Медичні обмеження 

0,5 року 

3 

7231 

 

 

7212 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів (4 розряд) 

Електрогазозварник  

1. Вік – по закінченню терміну 

навчання – не менше 18 років 

2. Стать – жіноча, чоловіча 

3. Медичні обмеження 

0,5 року 

 

Для підготовки кваліфікованих робітників без отримання повної 

загальної середньої освіти з числа молоді, що закінчила спеціальні 

заклади освіти 

№ 

з/п 

Код 

професії 
Назва професії Специфічні вимоги 

Термін 

навчання 

1 

7114 7132 Маляр (3 розряд), 

Лицювальник-плиточник 

(2, 3 розряд) 

1. Вік – по закінченню терміну 

навчання – не менше 18 років 

2. Стать – жіноча, чоловіча 

3. Медичні обмеження 

2 роки 

 


