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1. Критерії відбору учнів на третій ступінь професійно-технічної
освіти розроблені відповідно до Закону України «Про професійно-технічну
освіту», Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 року М9956, наказу
Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 року М9419, розділу 2

СтатутуЦентру професійно-технічної освіти М91 м. Харкова (далі-Центру).
2. Набір учнів у навчальні групи для навчання на третьому ступені

професійно-технічної освіти здійснюється в межах ліцензійного обсягу.
З. Особи, які згідно із законодавством України мають пільги, що

підтверджені відповідними документами, користуються переважним правом на
зарахування на третій ступень професійно-технічної освіти Центру із
спеціальності «Налагоджувальник верстатів та маніпуляторів з програмним
керуванням»:

З.І. Зараховуються на третій ступень професійно-технічної освіти зі
спеціальності «Налагоджувальник верстатів та маніпуляторів з програмним
керуванням» поза конкурсом:

- випускники Центру, які завершили навчання на 2-му ступені
професійної підготовки і мають середній бал не нижче 7;
- випускники інших ПТНЗ (навчання за кошти державного бюджету),

працюючі громадяни й особи з числа незайнятого населення (навчання за
кошти фізичних осіб), які завершили навчання на другому ступені й

отримали диплом із відзнакою (свідоцтво державного зразка) та середній бал
не нижче 7;
- призери обласних (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) та

учасники всеукраїнських і міжнародних конкурсів професійної майстерності.
З.2. Зараховуються на третій ступень зі спеціальності поза конкурсом

особи, яким законодавством України надане таке право:
- 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 5 квітня 1994 року М.) 226 «Про поліпшення виховання,
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами)
- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним

напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про
основи соціальної захищеності інвалідів 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, внесені до категорії МЗ;
- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення

престижності шахтарської праці» надано таке право;
- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних

підприємствах, при вступі на навчання за гірничними спеціальностями і

професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року
М) 542 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими



спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на
вугледобувних підприємствах»;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час
виконання службових обов”язків, на місця, забезпечені державним
замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідні документи про те,
що батько (мати) визнаний таким, що загинули під час виконання службових
обовэязків, відповідно до Указу Президента України від 22 лютого 2002 рокуМ 157 «Про додаткові заходи, щодо посилення турботи про захисників
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-
патріотичного виховання молоді».

33. Переважне право на зарахування мають:
- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали

диплом кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до Центру
третього атестаційного рівня за спеціальністю «Налагоджувальник верстатів
та маніпуляторів з програмним керуванням»;
- особи, що вступають до Центру за цільовим направленням на

навчання. ,
3.4. Зараховуються на третій ступень професійно-технічної освіти зі

спеціальності «Налагоджувальник верстатів та маніпуляторів з програмним
керуванням»:

- учні Центру, які завершили навчання на другому ступені й мають
підсумковий бал не нижче 8 з кожного із предметів «Технологія верстатних
робіт», «Матеріалознавство», «Виробниче навчання», «Допуски та технічні
вимірювання»;
- випускники інших ПТНЗ (навчання за кошти державного бюджету та

юрИДичних осіб), які завершили навчання на другому ступені й мають
підсумковий бал не нижче 8 з кожного із предметів «Технологія верстатних
робіт», «Матеріалознавство», «Виробниче навчання», «Допуски та технічні
вимірювання».

3.5. За умов виникнення суперечливої ситуації у процесі конкурсного
відбору учнів на третій ступень професійно-технічної освіти приймаються до
уваги:

- більш високий атестаційний бал за підсумками другого ступеня
професійної підготовки;
- нагороди обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів;
- досягнення у художній самодіяльності та спорті.


