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1. Загальна частинrl
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2. Приймальна комiсiя

2,1' Прийом до Львiвського професiйного коледжу готельно-туристичного та
ресторанного cepBicy здiйснюс приймальна комiсiя.

2.2. очолrос приймальну комiсiю директор коледжу, який своiм наказом визнача€ та
затвердпiуе персональний склад i порядок rr роботи.

2.3. Правила прийому до колед}ку розробленi згiдно з Типовими правилами прийому,
затвердя(еними Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни 14,05.201з Jф 4gg, i
затверджуються директором коледжу за погодженням iз департаментом освiти i науки
ЛЬВiВСЬКОТ ОбЛаСноТ державноТ адмiнiстрацii не пiзнiше 0l грудня noio.rro.o року.

2.4. Приймальна комiсiя:
- органiзовус прийом заяв та документiв;- проводитЬ зi вступниками бесiди з питань вибору професii або спецiальностi,

вмотивованостi до навчання, умов навчання, матерiального забезпъчення та забезпечення
особливого соцiальгtого захисту здобувачiв освiти, в тому числi осiб з особливими освiтнiми
потребам lt, п l)il LIe I]лаUj,l,уl]чl IJ нЯ п iслЯ закiнчення закладу освiти ;

- органiзовуе та координус пiдготовку та проведення конкурсного вiдбору;
- приliпlае рiшеннЯ щодО осiб, рекомендованих до зарахування до поп.д*у, оформляе

протокол тzl оголошуе вiдповiднi списки осiб;
- органiзовуе роботу щодо комплектування навчальних груI iз врахуванням здiбностей i

нахилiв, BiKy, cTttHy здоров'я та професiйноi придатностi вступ"й";
- rзирitttl,с iгtшi питаtlня, пов'язанi з прийомом.
2.5. Правила прийому до коледжу доводяться до вiдома вступникiв через засоби масовот

iнформацii та (або) iнформацiйнi стенди i мають обумовлювати:
- перелiк професiй, спецiальностей згiдно з отриманою лiцензiею;
- виN,{огl,t ш{одо освlтнього рiвня вступникiв за кожною професiею (спецiа_гrьнiстю);
- плановаIli обсяги прийому, ocBiTHi та освiтньо-квалiфiкацiйнi piBHi випускникiв,

навчаннrl за гrрофесiями (спецiальностями);
- форп,rи та ступеневiсть навчання;
- обпlехtення з професiй (спецiа,rьностей) за BikoM вступникiв, статтю та медичними

показаннями вiдповiдно до зако}Iодавства;
- гtерелiк вступних випробувань за професiями (спецiальностями), порядок i форми ix

проведенIIя (спirзбесiди,l-есl,уваI]ня тощо) та системи оцiнювання знань, yMiHb iu 
"uuruo*;^- llорrlдок зарахування на вiдповiдну форrу здобуття освiти та порядок зарахування

вступникiв, якi MtaloTb однаковий конкурсни й бал
- порядок розгляду оскарх(ень результатiв вступних випробувань;
- порядок роботи приймальноi KoMicii (днi тижня та години);
- наявнiсть мiсць у гуртожитку та умови ix надання;
- гlорrIJlоК IIроход)ltенtlЯ медиLIного оглядУ вступникiв до коледжу, що проводить

пiдготовку фахiвцiв.
2.6. СтрокИ проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому

коледжу вiдповiдно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планiв.
2.7. У коледrкi проsодяться вступнi випробування для отримання ocBiTHbo-

квалiфiкаuiйного рiвня <квалiфiкований робiтник>: тестування з предметiв кукраiъська мова та
лiтература>. кМатепlатика), кIноземна мова) та профорiснтацiйнi rБ"r" з обраних професiй.

2.8. Апе-llяцiЯ вступника щодо оцiнки тестування проводиться в день проведення
тестуваl]ня пiсля оголошення результатiв згiдно з поданою заявою на iм'я голови прЙймальноi
KoMicii.

2.9, Коледж проводить пiдготовчi курси для вступу на навчання.
ВСТУtlНl,tt<и. яtкi усгliruно пройшли випускнi теOтування в кiнцi пiдготовч

рекомендlуlоться для зараховування FIa навчання.
гliдготовчi курси проводяться згiдно з Положенням про пiдготовчi курси.
2.10. Коледж здiйсНюе професiйне (професiйно-технiчне) навчання, перепiд

пiдвищення квалiфiкацii з робiтничих професiй згiдно з додатком.

строк

,курсlв,

,о



2'1l' КОЛеДХ< ЗДiЙСНЮС ПiДГОТОВКУ фахiВцiв понад державне замовлення (на комерцiйнiйocHoBi) гrа базi повноi загальноi середньоi освiти з профъсiй, вказаних в додатку в межахлiцензованого обсягу.

9.00 до l7.00 год.

. 3.1. Вступники подаIоть особисто заяву про ,

професiТ (спецiальrrостi), форми здобуття освiти, мiсця
_ документ про ocBiTy;

4.6. Особи, якi без повilкних причин не
за розкладом .lac або отримали незадовiльнi
випробуваннrlх не допускаються.

3. {окумсrIти для вс-гупу

з'явилися на вступнi випробування
. результати, до участi в наступн

вступ до коледжу iз зазначенням обраноТ
: проживання, до якоТ додають:

- докумеIIТ про присВо€ннЯ освiтньо-Квалiфiкацiйного рiвня <квалiфiкований робiтник> зарезультатаrми закiнЧення друГого ступеня навчання у закладi освiти Другого або третьогоатестацiйного рiвня (для навчання на третьому ступенi професiйноi (професiйно-технiчноi)освiти у заклtlдах освiти третього атестацiiiного рiuня;;
- медиLIпУ ловiдкУ за формою, встановленою чинним законодавством;
- б колtьорових фотокарток розмiром 3 х 4 см;
- iдеl lтllфiкацi йни й ноN,lер (копiю);
- rсопii документiВ, Що даютЬ право на пiльги до вступу до закладу освiти (за наявностi).ВстуtrникИ пред'являlоть особйсто докуменr, йо пйr""рд*у. .frЁruо"нство, та документ,ЩО ПОСВiД'lУg ОСОбУ ЧИ iJ СПеЦiаЛЬНИй .riry., а особи, якi потребують додаткового аботимчасового З.lхисту та подали вiдповiдну заяву про визнання ik бiженцем або особою, ЩопотРебУеrл"j,1:::"":: ЗахисТУ, наДають лоuiдпу.rро ru.р*r"ння за захистом в yKpaTHi.
J, ,, \JсOUи, ,lкl наllравJlяIоться на навчання пiдприсмствами, установами, органiзацiями,додають ло заяви про вступ вiдповiдний документ.
3,3, ПрийОм докумеНтiв длЯ u.rynnrniu проводить ся з 72 сiчня 2022 р. i завершусться вMipy комплектування груп, itле не пiзнiше 26 серпня zЪzz р.

4. Умови прийому
4,1, Прийом до коледжу проводиться шляхом конкурсного вiдбору за результатамивступних випробувань; результатами середнього балу свiдочr"u npo .ообу.r" базовот загальноiсередньоi освiти або середнього балу.ulдоцr"о про здобу.r" поuпъi загальноi середньоi освiти;результатами с пiвбесiди.
4,2, liонкурсний вiдбiр може проводитися поетапно протягом усього перiоду прийому

1?IIY:"i" (ЛЛЯ РОбiТНИЧИХ ПРОфеСiй). Термiни для робiтничих професiй можуть бути змiненi вMlpy укоN{плеl(тування груп.
4.з. ГIрl-rйом здобувачiв освiти на перепiдготовку або пiдвищення квалiфiкацii можездiйсltюватl]ся шляхом проведення вхiдноaо попrролю знань, yMiHb та навичок вiдповiдно доcTaTTi l4 Заt<tlгlу УкраТrlи ,,Про професiйну 1про4r..iппо-технiчну) ocBiTy>.

лл_., 
о о ЗдобУвачi освiти 

'unnuly прЬ,р..iиrоi (професiйно-технiчноi) освiти, якi успiшноЗаКlНЧИЛИ ДРУГИЙ СТУПiНЬ ПРОфеСiйНОI (Професiйно-технiчноi) ocBiT, i прои.ли квалiфiкацiйнуатестацilо, зар?lховуl.ться (переuод"rua"j нъ третiй ступiнь навчання ,а ocrroui конкурсноговiдборУ.
4,5, ЗарахУвzlння осiб на третiй ступiнь здiйснюеться без надання вступником сертифiкатазовнiшн l,t,l го t l езаJIе)I(rIого о ц i нrовання.

азначений
ступних



5. Зарахування

5. 1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким вiдповiдно до Закону УкраiЪи uПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ixсоцiального захисту)) надано таке право;

дiти-сироТи та дiти, позбавлеНi батькiвського пiклування, а також особи з ix числа BiKoMвiд l8 до2З poKiB вiдповiдно до постанови Кабiнету МiнiЪтрiв Украiни вiд 05 квiтня 1994 рокуJф 226 кПро полiпшення виховання, навчання, соцiального захисту та матерiального
, забезпеченtlя дiтей-сирiТ i дiтей, позбавлеНих батькiв."*о.о пiклування> (зi змiнами);

- дiти з iнвалiднiстю та особи з iнвалiднiстю, яким не протипоказане навчання за обраноюпрофесiсrО (спецiальНiстю), вiдповiдно до cTaTTi 
'22 

Закону УкраiЪи кПро основи соцiальноiзахищеностi осiб з irrвалiднiстю в YItpaiHi>;

- особи, яким вiдпОвiднО До ЗаконУ Украiни кПро статус i соцiальний захист громадян, якiпострa'кдали внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи) надано таке право, у тому числi громадяни,вiднесенi до категорiт 3, - за умови одержання громадянами цiсi категорii позитивних оцiнок навступнлIх випробуваннях 
;

- особи, яким вiдпОвiднО до ЗаконУ Украiни кПро пiдвищення престижностi шахтарськоiпрацi> надаIlо таке право;

- дiти, ,tит батьки загинули або стали iнвалiдами на вугледобувrrих пiдприсмствах, rIривступi на навLIаl{Ня за гiрниЧими спецiальностямИ i професiЯми вiдпоЫдно до Указу ПрезидентаУкраiни вiд 19 травня 1999 року Nь 524 
1Про д.р*u""у допомогу дiтям, якi вчаться за гiрничимиспецiальt-tост,Iми i чиi батьки загинули або ътали iнва_rriдами на вугледобувних пiдприемствах));

- дiтИ вiйськовоСлужбовцiВ ЗбройниХ Сил Украiни, iнших вiйськових формувань,працiвниКiв правоохоронних органiв, 
"ni 

.u."rrупи пiд час виконання службових обов'язкiв, намiсtlя, забезпе,tенi дерlсавним замовленням. Ъ"rупrrп" у цьому разi подають вiдповiднийдокуменТ про те, tцо батькО (мати) визнанi такими, що загинули пiд-час виконання слуrкбовихобов'язкiв, вiдповiдно до Указу Президента Украi.ни вiд 2l лютого 2002 року Jф l57 кПрододатковi заходи щодо посилення турботи npo aur"arикiв Вiтчизни, Тх правового i соцiальногозахисту, полiпшення вiйськово-.rurрiоr"чного виховання молодi>.

5.2. Першоtlергово зараховуються за iнших рiвних умов:

- випускники загальноосвiтнього закладу освiти III ступеI{я, нагородженi золотою(срiбною) медаллю;

_ випускНики загаЛьноосвiтнЬого заклаДу освiтИ II ступеня, якi мають свiдоцтво пробазову зilг;tльl{у середню ocBiTy з вiдзнакою;

- уLlllсrlики мiжнародних, завершаJIьного етапу ВсеукраТнських у.tнiвських олiмпiад,когlttурсiв з д}Iсциплiн за умов", 
"п,цо 

вони вступають за професiями (спецiа,тьностям и), дляяких вищезазначенi дисциплiни с профiльними;

- i)соби з iнвалiднiстю та дiти з малозабезпечених сiмей, у яких обидва батьки

::::r:::::]:, :у_: : 
батькjв с особою з iнвалiднiстю, а iнший помер, одинока MaTipLrrvr\g lvrцrrIJiнвалiднiстtо, батько е особоtо з iнвалiднiстю та u"*ouyu дитину без MaTepi, вiдповiдн22 Закону УкраТни кПро осItови соцiальноi захищеностi осiб з iнвалiднi.rо 

" 
УкраiЪi>;

lT ччнlв



- випускники закладiв професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти, якi отримали дипломиквалiфiкованого робiтника, uiд,"Ъпою i uсrупЙr" до коледжу третього атестацiйного рiвня завiдповiдним и професiяпти (спецiальностями);

особи, якi вступають до коледжу за цiльовим направленням на навчання.
5.3. FIе пiзнiше, нiя< через 5 днiв пiсля закiнчення конкурсного вiдбору, приймальнакомiсiя приймас рiшення, оформляс протокол та оголошус список осiб, що рекомендованi дозарахува}{rtя на навчання до коледжу за обраною формою навчання.

.. 5.4. У разi оскар}кення результатiв конкурсного вiдбору вступник У Триденний строк пiсляlx оголошення пода€ вiдповiдну заяву на iм'я .onou, приймальноТ KoMiciI.
5,5, Зарахування до коледжу здiйснюеться наказом директора коледжу.
5,6, Зарахування до коледжу на навчання здiйснюеться за рахунок державного тауабомiсцевогtl бlодlкету, а також за угодами з пiдприсмствами, установами, органiзацiями, окремимифiзичними та/або юридичними особами в ме}ках лiцензiйних обсягiв.

VI. Прикiнцевi положення
б, l, Зазнzl'lеlтий порядок прийому документiв з подrшыцим зарахуванням поширю€ться навступникiIз, яtti тlе MaIoTb базовоi загальноi середньот освiти i .rодuьr" Ловiдку про навчання взакладi загалг,ноТ середньоi освiти.
6,2, особИ, якi беЗ поважних причин не приступили до занять протягом l0 днiв вiд дня ixпочатку, вiдраховуються з колелжу. На звiльненi ,iaц" може проводитися зарахування осiб, щоотрималИ позитивнi результати при конкурсному вiдборi, 

'-. 'rr. 
буп" зарахованi. Приневиконаннi державноГо/регiонал"irо.о замовлення на прийом з окремих професiй(спецiа:rьrtостеl:1) колед)к може проводити додатковий прийом.

б,3, особам, якi *,, ,upu*ouaHi до non.o*y, 
-u-iunorn 

тим, якi без поважних причин не
;f,xЖ;Нlr,f,i"]rХ]"ТЬ' 

ПОВеРТаЮТЬСЯ ДОКУМеНТИ Не ПiЗНiШ., 
"i* "рЬr".о, .,'"r, дпiu з дня

6,4, Матерiали, якi засвiдчують результати вступних випробувань, зберiгаються протягомодного року, а пс,lтiм зниLцуIотЬся, про що склада€ться вiдповiдний акт.6,5, liоtrтроль за дотриманням Правил прииому до коледжу здiйснкlеться департаментомосвiти i науlси Львiвськоi обласноi державноt адмiнiстрацiТ.

Обгово;rсlrt) i сх rrlt.пеlIсt lra з:t ciл:tlrlli
педагогiчl I оi рirди коледжу
Протокол Л! ,l вiд 26 листоп ада 2021 р.



Додаток до Правил прийому
До Львiвського професiйн;й;;;;жу готельно-туристичного

та ресторанного cepBicy на 2022 piK

Проект пропозицiй регiонаJIьного замовлення

л}
з/п Назва професii, спецiальноgтi

-

к truпл

Базова ocBiTa TepMiH
навчання

лiцензований
обсягъ
l20

ъ
30

План
прийому Примiтка1

2,

л.Jлqрэ lr'Utrли.l-еР

?;;:--jr----

Бзсо
(9кл.)

2р. l0M. 75 Отримапн" пБЙЫ
заг.шьноi середньоi

освiтиул.ар,OtРlЩlОНТ Бзсо
(9кл.)

2р. l0M. з0 Отриманн" пБЙТ
загальноi середньоi

освiти
Uтримання повноi

загальноi середньоi
освiти

J. lиаистер готельного
обслуговування,
офiцiант
ь

Бзсо
(9кл.)

2р. I0M. 60 55

4. л\J.\4p, UЧ.llЦlаНТ
(луальна)

пзсо
(1l кл.)

1р.бм. 30 25

5. \JQlцlант. Майстер
ресторанного
qбслуговування

пзсо
(11 кл.)

I р.3 м. 30 25

6. \Jwlцlант, Оармен пзсо
(l l кл.)

lp.5M. 60 25
7. \J(рlцtант, алмiнiстратор

(господаD) запч
пзсо

(l l кл.)
lp.5M. з0 308.|агffi

l ТУРИЗМУ, алмiнiстратор
l (II Ступiнь новчаннq\

пзсо
(l l кл.)

l р.3 м. 60 25

Присвоення
квалiфiкацii кухар

lя. l Nyxap, кондитеD

| {lI, lll ступiнь нЬвчання;
I

Харчовi технологiТ
(III ступiнь навчання)

пзсо
(1l кл.)

Фаховий
молодший
бакалавр

tр.бм.

lp.6M.

l50

50

l20

25

l0. r отельно-ресторанна
справа

Фаховий
молодший
бакалавр

V nocnotp. l0M. 25 25

ffiWВ,о,д,
Ганна БАЛУЩАК
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Пс;rсrliдlготовl{il, lliдвllщенIIя квалiфiкацii; професiйно-технiчне навчання

лiцензований обсяг

lцlант
црп, пк, птн
прп, пк, птIJ

прп. птнАгеrtт, noarauunrш

прп, пк, птн
вольчих ToBapiB прп, пк, птнt\lайстер .оr.rrrо-

Ю:-L"'-"П\
rэ*лSРЦtФ:%j\,---Ь*zгйl\ай-i

айr-ДЩ'-)ЕЁlWм

fu
"Цr Ганна БАЛУЩАК


