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ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ

до Державного навчального закладу 
«Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» 

у 2020 році за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника

Правила прийому (далі -  Правила) на навчання до ДНЗ «Одеське вище 
професійне училище морського туристичного сервісу» (далі -  ОВПУ МТС) на 
2020 рік розроблено відповідно до Закону України «Про професійно-технічну 
освіту», Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних 
закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 29 травня 2013 року № 499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
29 травня 2013 року за № 823/23355, Статуту ОВПУ МТС, розглянуто та 
ухвалено на засіданні педагогічної ради ОВПУ МТС (протокол № 2 від 
31.10.2019).

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:
• вступник -  особа, яка подала заяву про допуск до участі у конкурсному 
відборі для здобуття робітничої професії;
• вступне випробування -  оцінювання підготовленості вступника для 
здобуття робітничої професії у формі вступного іспиту з іноземної мови, 
співбесіди з конкурсних предметів, творчого конкурсу;
• вступний іспит -  форма вступного випробування, що передбачає 
перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за



4.3. За умови тотожності сумарних конкурсних балів вступників і 
зайняття ними однієї позиції у рейтинговому списку пріоритетом у 
зарахуванні на навчання користуватимуться бали отримані за результатами:

1. Вступного іспиту з іноземної мови (тестування);
2. Творчого конкурсу «Малюнок» (виключно для вступників, які подали 

документи на навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. Кондитер 
судновий»);

3. Проходження 2-місячного безоплатного стажування на виробництві, за 
наявності характеристики-рекомендації від роботодавця та договору, що 
підтверджує готовність роботодавця надати місце для проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на виробництві.

4. Середній бал Додатку до атестата про повну загальну середню освіту
5. Співбесіди.

4.4. Вступні випробування проводяться упродовж червня-серпня 2020 
року (вступний іспит з іноземної мови на рівні знань, отриманих за 
навчальними планами повної загальної середньої школи, професійно 
спрямована співбесіда.

Примітка. Творче випробування «Малюнок» для вступників, що подали 
документи на навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. Кондитер 
судновий») -  для вступників, які виявили бажання отримати знання, уміння та навики 
за обраною робітничою професією;

4.5. Особи, які без поважних причин у зазначений за розкладом час не 
з’явилися на будь-який із етапів вступних випробувань або отримали 
незадовільні результати, до участі у наступних етапах випробувань не 
допускаються.

5. Зарахування
5.1. Зараховуються поза конкурсом:
•  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 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, 
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

•  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до цієї категорії;

•  діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 
виконання службових обов'язків (вступники у цьому разі подають відповідний 
документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час 
виконання службових обов'язків).

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
•  випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені 

золотою (срібною) медаллю;



Основна конкурсна пропозиція Небюджетна
конкурсна
пропозиція

Назва професії (інтегрованих 
професій)/ (розряд)

На основі 
БЗСО /
пзсо

Обсяг
прийому

Обсяг
прийому

Кухар судновий (5) пзсо ЗО -

Кухар судновий (4). Кондитер 
судновий (3)

пзсо 25 5

Кухар судновий (4). Офіціант 
судновий (3)

БЗСО
пзсо

120
90

-

Кухар судновий (4). Бармен 
судновий (4)

пзсо 25 5

Офіціант судновий (4). 
Бортпровідник судновий

пзсо ЗО -

Офіціант судновий (4). Покоївка 
(1). Агент з організації туризму

пзсо 25 -

Офіціант (3). Бармен судновий 
(4)

пзсо ЗО _

Майстер ресторанного 
обслуговування (5)

пзсо 25 -

400 10
Усього: 410

Термін навчання -  1 рік і 6 місяців. Форма навчання -  денна. По 
завершенню навчання видається диплом кваліфікованого робітника.

1.3. На навчання до ОВПУ МТС приймаються громадяни України, особи 
без громадянства, які постійно проживають в Україні на законних підставах. 
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, 
має рівне з громадянами України право на освіту.

1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття в ОВПУ МТС 
професійної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від 
національності, раси, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних 
переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця 
проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за показниками 
професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.5. Громадяни України, які раніше отримали первинну професійну 
(професійно-технічну) освіту за рахунок видатків з державного та/або 
місцевого бюджету, кожну наступну професійну освіту можуть здобути лише 
на контрактній основі.



•  медичну книжку старого зразка (із голограмою) із заповненими: С. 2 -  
фото + усі графи; С.З -  усі паспортні дані; у поліклініці за місцем проживання 
повністю заповнюються: С. 15; С. 17; С. 19; С. 22; С.28 (кожен із аналізів 
завіряються печаткою медичної установи); або нового зразка з ксерокопією 
додатка до неї.

•  паспорт (оригінал + 10 (десять) копій + витяг до нього - 10 (десять)
копій;

•  ідентифікаційний код, виданий органами Державної податкової 
інспекції (оригінал + 10  (десять) копій (вказані прізвище, ім’я та по батькові 
мають бути ідентичними тим, що внесені до паспорта громадянина України)

•  військовий квиток або приписне свідоцтво (оригінал + 2 (дві) копії С.2; 
С.З; С.22;

•  16 (шістнадцять) фото розміром 3x4;
•  для вступників, які за соціальним станом віднесені до пільгових 

категорій — оригінали та копії документів, що підтверджують соціальний 
статус вступника і правомірність отримання ним нормативно визначених пільг 
(на час зарахування на навчання);

•  письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

4. Умови прийому
4.1. Вступними випробуваннями для вступників для здобуття освітньо- 

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника є:
•  вступний іспит з іноземної мови (тестування);
•  творчий конкурс «Малюнок» -  виключно для вступників, які подали 

документи на навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. 
Кондитер судновий»;

•  співбесіда.
4.2. Конкурсний відбір вступників проводиться шляхом укладання 

рейтингових списків з конкурсними балами, які розраховуються за формулою -  
Конкурсний бал (КБ) = П1+П2+ ПЗ+ П4 + П5,

•  ПІ -  оцінка вступного іспиту з іноземної мови (максимальна -  12 
балів);

•  П2 -  середній бал Додатку до атестата про повну загальну середню 
освіту;

•  ПЗ -  бали, отримані за проходження 2-місячного безоплатного 
стажування на виробництві, за наявності характеристики-рекомендації від 
роботодавця та договору, що підтверджує готовність роботодавця надати 
місце для проходження виробничого навчання та виробничої практики на 
виробництві (максимально -  5 балів);

•  П4 -  бали, отримані за результатами співбесіди;
•  П5 -  бали, отримані за результатами безпосереднього виконання 

творчого конкурсу «Малюнок» (тільки для вступників, що подали документи на 
навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. Кондитер судновий»).



1.5.1. Громадяни України, які на безоплатній основі раніше вже 
отримали первинну професійну освіту в державних (комунальних) закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, мають право здобувати в ОВПУ 
МТС другу професійну освіту за рахунок видатків із місцевого бюджету, якщо 
вони за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові 
обов’язки за раніше отриманою робітничою кваліфікацією, що підтверджується 
висновками медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

1.6. Прийом громадян на первинну професійну підготовку, що 
отримуватиметься вперше, здійснюється за рахунок видатків із місцевих 
бюджетів.

1.7. Прийом громадян для отримання професійної (професійно-технічної) 
освіти понад основну конкурсну пропозицію здійснюються за рахунок коштів 
фізичних і юридичних осіб.

1.8. Одночасне навчання на денній формі навчання за двома освітньо- 
кваліфікаційними рівнями кваліфікованого робітника за рахунок видатків із 
місцевих бюджетів не допускається.

1.9. Правила прийому до ОВПУ МТС доводяться до відома вступників 
через засоби масової інформації, сайт ОВПУ МТС, сторінки ОВПУ МТС у 
соціальних мережах Інтернету, на інформаційних стендах, під час проведення 
днів відкритих дверей, інших форм профорієнтаційної роботи.

1.10. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а 
також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом 
Міністрів України.

2. Приймальна комісія
2.1. Прийом до ОВПУ МТС здійснює приймальна комісія, яка діє у 

межах відповідно затвердженого положення.
2.2. Очолює приймальну комісію директор ОВПУ МТС, який своїм 

наказом визначає та затверджує персональний склад комісії та порядок її 
роботи.

2.3. Приймальна комісія розробляє і затверджує в установленому порядку
- графік роботи;
- функціональні обов’язки членів приймальної комісії;
- зразки заяв від вступників;
- вимоги щодо документів, які надаватимуться вступником;
- матеріали для вступного іспиту з іноземної мови, співбесіди з 

конкурсних предметів, творчого конкурсу;
- критерії їх оцінювання;
- порядок конкурсного відбору шляхом утворення рейтингового списку;
- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
- порядок проходження медичного огляду вступниками, які обрали 

професійну освіту, пов’язану із роботою в закладах ресторанного та готельного 
господарства, і які потребують обов’язкового професійного медичного відбору 
тощо.



2.4 Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів -  з 01 червня 2020 року по 27 

серпня 2020 року;
- проводить профорієнтаційні бесіди з питань обрання робітничої 

професії, умов навчання, матеріального забезпечення та соціального захисту 
учнів, а також у частині працевлаштування після закінчення закладу освіти -  з 
01 червня 2020 року по 27 серпня 2020 року;

- організовує, координує підготовку та проводить зі вступниками вступні 
випробування у формі:

а) вступного іспиту з іноземної мови (тестування) -  з 01 червня 2020 
року по 27 серпня 2020 року;

б) творчого конкурсу «Малюнок» для вступників, які подали документи 
на навчання за інтегрованою професією «Кухар судновий. Кондитер судновий»
-  з 01 червня 2020 року по 27 серпня 2020 року;

в) співбесіди -  з 01 червня 2020 року по 27 серпня 2020 року;
27 серпня 2020 року приймає рішення щодо вступників, 

рекомендованих до зарахування, оформлює протокол та оголошує рейтингові 
списки вступників;

- 27 серпня 2020 року завершує роботу щодо комплектування 
навчальних груп;

- 31 серпня 2020 року звітує про проведену роботу і надає педагогічній 
раді рекомендації щодо зарахування у складі сформованих академічних груп; 
подає клопотання щодо поселення в учнівському гуртожитку учнів, які почнуть 
навчання з 01 вересня 2020 року.

3. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі
3.1. Приймальній комісії ОВПУ МТС вступник особисто подає:
•  заяву в паперовій формі про вступ до ОВПУ МТС, зазначаючи обрану 

ним професію, форму навчання, місце проживання; за необхідності вказує на 
потребу поселення до учнівського гуртожитку, тощо;

•  довідку з місця проживання та про склад сім’ї;
•  свідоцтво про народження (оригінал + 1 (одна) копія);
•  атестат про повну загальну середню освіту (оригінал + 2 (дві) копії);
•  медичну довідку Ф-086-У (оригінал);
•  довідку про проведені упродовж життя щеплення та усі зареєстровані 

від дня народження факти захворювання на кір та дифтерію 2 (дві) копії;
•  довідку (оригінал) із психоневрологічного диспансеру, що 

розташований за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 27 (для мешканців 
м. Одеса); для іногородніх -  довідка за місцем проживання.

•  довідку (оригінал) із наркологічного диспансеру, що розташований за 
адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 27 (для мешканців м. Одеса); для іногородніх
-  довідка за місцем проживання

• аналіз крові (загальний) + довідка про резус-фактор та групу крові;
•  аналіз сечі (загальний);



результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в 
конкурсному балі вступника;
• єдина державна електронна база з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) -  
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 
захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 
освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
• конкурсна пропозиція (основна та небюджетна) -  кількісна пропозиція 
закладу освіти щодо прийому вступників на навчання за робітничими 
професіями, форми навчання, терміну навчання;
• конкурсний бал -  комплексна оцінка досягнень вступника, до якої 
входять результати вступних випробувань та інші показники;
• конкурсний відбір -  процедура відбору вступників на конкурсні 
пропозиції на основі конкурсних балів для навчання за робітничими 
професіями;
• конкурсний предмет -  навчальний предмет, рівень навчальних 
досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на 
навчання за робітничими професіями;
• право на зарахування поза конкурсом -  право вступника, передбачене 
законодавством, щодо зарахування на навчання без участі у загальному 
конкурсі, що реалізується відповідно до цих Правил;
• право першочергового зарахування -  право вступника на зайняття 
вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками 
конкурсному балі;
• рейтинговий список вступників -  список вступників за черговістю 
зарахування на навчання;
• співбесіда -  форма вступного випробування, яка передбачає перевірку 
рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за 
результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику 
рекомендацій до зарахування;
• творчий конкурс -  форма вступного випробування, яка передбачає 
перевірку та оцінювання творчих здібностей вступника, необхідних для 
якісного опанування робітничою професією;

1. Загальні положення
1.1. ОВПУ МТС є закладом професійної (професійно-технічної) освіти 

третього атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію потреб громадян у 
професійній (професійно-технічній) освіті, оволодінні робітничими професіями 
відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.

1.2. ОВПУ МТС здійснює підготовку кваліфікованих робітників із числа 
випускників закладів загальної середньої освіти на основі базової та повної 
загальної середньої освіти (ПЗСО) за такими робітничими професіями:



•  учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад, конкурсів хімії, біології, іноземних мов.

5.3. Не пізніше ніж через добу після закінчення вступних випробувань і 
конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол 
та оголошує список осіб, які рекомендовані до зарахування на навчання до 
ОВПУ МТС.

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

5.5. Зарахування до ОВПУ МТС осіб для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться 31 серпня 2020 
року наказом директора відповідно до протокольного рішення педагогічної 
ради.

5.6. Зарахування до ОВПУ МТС може супроводжуватись укладанням 
тристороннього договору (між закладом освіти, замовником робітничих кадрів 
(підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його 
батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

6. Прикінцеві положення
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 

днів від дня їх початку, відраховуються з ОВПУ МТС. На звільнені місця до 
01.10.2018 року може проводитися додаткове зарахування.

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

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, 
зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається 
відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих Правил прийому здійснюється 
центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти та якому підпорядковане 
училище, а також Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної 
адміністрації.


