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І. Загальна частина

1.1. Ці правила розроблені згідно законодавства України, у тому числі відповідно до 
Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 14.05.2013р. №499 зі змінами 
внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 р. №344 та відповідно 
до Наказу МОН України № 1082 від 10.10.2018р « Про затвердження Умов прийому на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році».

1.2. До Березівського вищого професійного Одеського національного політехнічного 
університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в Україні на 
законних підставах.

1.3. 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 переконань, ставлення до релігії, 
віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, 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.

1.4. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

- за рахунок видатків з місцевого бюджету у комунальних закладах освіти 
(регіональне замовлення);

- за кошти фізичних та юридичних осіб.

1.5. Прийом громадян понад регіональне замовлення, здійснюються за рахунок коштів 
фізичних і юридичних осіб.
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II. Приймальна комісія

2.1.Прийом на навчання Березівського вищого професійного училища ОНПУ здійснює 
приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Шевченко Валентина Петрівна, яка своїм 
наказом визначає та затверджує персональний склад приймальної комісії та порядок її 
роботи.

2.3. Правила прийому до Березівського вищого професійного училища ОНПУ в 2019р. 
розроблені відповідно до законодавства України, у тому числі до Типових правил прийому 
до професійно-технічних закладів України, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 
України №499 від 14.05.13 р. зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки 
України від 09.04.2014 р. №344 та відповідно до Наказу МОН України № 1082 від 
10.10.2018р «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році».

2.4. Приймальна комісія:
організовує прийом заяв та документів;
організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до 

професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні 
списки осіб; ,

організовує роботу щодо комплектування навчально - виробничих груп,
вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до 

відома вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди та веб-сайт 
училища.

2.6. В 2019 році прийом до Березівського вищого професійного училища ОНПУ
здійснюється за спеціальностями: ____

Галузь знань Код,
спеціальність Найменування спеціалізації

18 Виробництва та 
технології

181, Харчові 
технології

Виробництво харчової продукції

18 Виробництва та 
технології

182, Технології 
легкої

промисловості

- Швейне виробництво

Плановий обсяг прийому за регіональним замовленням складає:

Назва
спеціальності

Кількість
осіб

Найменування спеціалізації

Харчові технології
60

Виробництво харчової продукції

Технології легкої 
промисловості ЗО

Швейне виробництво

Навчання в училищі здійснюється за денною формою навчання.
2.7. Обмеження за медичними показниками можуть бути, якщо здобувачам освіти 
протипоказане навчання за обраною спеціальністю, про що вказано в медичній довідці за 
формою , встановленою чинним законодавством.
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2.8. Обмеження з спеціальностей за віком відбувається згідно Закону України «Про 
зайнятість населення».
2.9. Обмеження з спеціальностей за статтю не передбачені.
3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників на основі освітньо - кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника за денною формою навчання проводиться в наступний термін:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі освітньо - 
кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника

1 2
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2019 року

«

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, о 18.00
01 серпня 2019 року

Строки проведення вступних іспитів 02 -  07серпня 
2019 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, 
які вступають на основі вступних іспитів із 
зазначенням рекомендованих до зарахування на 
місця регіонального замовлення

не пізніше 12.00 години 
09 серпня 2019 року

Виконання вимог до зарахування вступниками, 
які вступають на основі вступних іспитів на 
місця державного регіонального замовлення

до 12.00 години 
13 серпня 2019 року

Терміни зарахування вступників за регіональним 
замовленням

*

не пізніше 12.00 години 
14 серпня 2019 року;

за кошти фізичних або юридичних осіб — 
не пізніше 12.00 год. 19 серпня 2019 року 
(додаткове зарахування на вільні місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб не 
пізніше 15 вересня);

4. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо - кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста зараховуються результати вступного іспиту з української мови 
та фахового вступного випробування -  тестування з технології приготування їжі; тестування з 
технології виготовлення одягу.

5. Конкурсний бал розраховується за формулою:
Конкурсний бал (КБ) - П1+П2+ОУ,

де ПІ - оцінка вступного іспиту з української мови; П-2 - оцінка фахового вступного 
випробування. ОУ - бал призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності 
серед учнів закладів професійної освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 
12-бальною шкалою. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) III етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної освіти з 
професій 2018 або 2019 року останній доданок встановлюється рівним 10.

б.Порядок роботи приймальної комісії:
Понеділок - п’ятниця з 9.00 до 17.00 , субота, неділя -  вихідний.
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7.Оскарження результатів вступних випробувань розглядає апеляційна комісія 
училища, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора. Апеляцію щодо 
розгляду вступного випробовування вступник подає особисто в апеляційну комісію не 
пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів.

III. Документи для вступу

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 
денною формою навчання подають заяву у паперовій формі особисто до приймальної комісії. 
Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою 
приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
документа, що посвідчує особу; 
військово-облікових документів;
документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- 

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
документів, що підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з 
неї після 01 січня 2019 року , а також випускники, які проживають на територіях, де органи 
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 
січня 2019 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбаченими наказами 
Міністерства освіти та науки України №560 та 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його 
здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо- 
кваліфікаційний) рівень.
3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу;
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

чотири кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
4. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією училища. Копії 

документа, що засвідчує особу, військового квитка(посвідчення про приписку) не 
підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу атестата, поданого в паперовій 
формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить 
інформацію про середній бал документу про освіту до Єдиної бази.

6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про 
допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання протягом трьох днів з дати 
реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результати вступних випробувань, але не 
пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних 
рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті училища на підставі даних, 
внесених до Єдиної бази.

7. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом 
про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт 
наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, 
зарахування за співбесідою, і підтверджуються його особистим підписом під час подання 
заяви у паперовій формі.
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IV. Умови прийому
1. Учні Березівського вищого професійного училища ОНПУ та інших професійно-

технічних навчальних закладів, які успішно закінчили другий ступінь професійно- 
технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються на третій ступінь 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 
спеціальностями «Харчові технології», «Технології легкої промисловості» на основі 
конкурсного відбору за результатами вступних випробувань - іспитів з предмету 
“українська мова” та тестування ( за напрямками підготовки).

2. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник
допускається до участі у конкурсі, становить 7 балів.

3. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката
зовнішнього незалежного оцінювання.

4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений час.
особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому 
мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення 
прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях ' та конкурсному 
відборі не допускаються.
5. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття 

вищої освіти є:
- зарахування за співбесідою,

( вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та, в разі позитивного висновку 
про проходження співбесіди, рекомендуються до зарахування:

- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без 
екзаменів за результатами співбесіди.
Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони 
зараховуються на місця регіонального замовлення.

V. Зарахування
*

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 
послідовності:

- вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
- вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, 

впорядковуються за алфавітом.
вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів.
4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті училища.
5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним 

замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за 
даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються 
шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті училища 
відповідно до строків.
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6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається 
оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії училища.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 
розміщується на веб-сайті училища.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами 
електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.
8. Особи, які подали паперові заяви та беруть участь у конкурсному відборі на місця 
регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі VI “Умов...”, 
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати 
особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до 
нього та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до 
приймальної комісії училища. Подані оригінали документів зберігаються в училищі протягом 
усього періоду навчання.

8. Вступник, який вступає до училища за кошти фізичних та юридичних осіб має 
право на самостійне обрання місця роботи.

9.Особи, які в установлені строки, визначені у розділі VI “ Умов...”, не виконали 
вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному 
році на зарахування (переведення) на навчання за регіональним замовленням.

10. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк 
після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

11. Зарахування до Березівського вищого професійного училища ОНПУ 
здійснюється наказом директора училища на підставі рішення приймальної комісії. 
Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та 
оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті училища у 
вигляді списку зарахованих.

12. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується 
приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника.

13.Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу 
про зарахування до навчального закладу. Документи, подані такими особами, 
повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

VI. Прикінцеві положення

1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх 
початку, відраховуються із закладу освіти, про що видається відповідний наказ.
2.Особам, які не зараховані до Березівського вищого професійного училища ОНПУ, а 

також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не
пізніше, ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

3.Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань за спеціальностями 
«Харчові технології» і « Технології легкої промисловості», зберігаються протягом одного 
року, потім знищуються, про що складається відповідний акт.

Затверджено на засіданні педагогічної ради, протокол № 5 від 26.12.2018р
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