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IV. Умови прийому 

 

4.1. Прийом до Державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне 

вище професійне училище» проводиться шляхом конкурсного відбору 

вступників на навчання: 

- за рейтинговим списком вступників; 

- за результатами співбесіди; 

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну 

середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну 

середню освіту. 

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду 

прийому документів. 

4.3. При відсутності необхідної кількості абітурієнтів для формування 

навчальної групи відповідно до вимог чинного законодавства заклад освіти 

пропонує професію за суміжним напрямом. 

4.4. Здобувачі 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 (додаток 1, 2, 3). 

4.5. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. 

На третій ступінь можуть прийматися випускники інших закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, працюючі робітники, особи з 

числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і 

мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну 

середню освіту та витримали конкурсний відбір. 

Прийом слухачів 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». 

4.6. Забезпечити доступ до навчання осіб, які виїхали із районів проведення 

антитерористичної операції та тимчасово проживають в інших населених 

пунктах східних районів чи інших областей, до закладу освіти, та надавати 

доступ до навчання за тією ж професією чи спеціальністю, до відновлення 

надання освітніх послуг закладами освіти, що розташовані в Донецькій та 

Луганській областях (лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-443 від 

04.09.2014 року). 

4.7. 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. 


