УМОВИ ПРИЙОМУ
ДО ЖИТОМИРСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА - ІНТЕРНАТУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НА 2016 - 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (БЕЗКОШТОВНО) До ВИЩОГО професійного училища -інтернату
приймаються юнаки та дівчата віком від 15 років, що мають інвалідність, стан здоров'я яких дозволяє навчатись та працювати
за обраною професією. Вище професійне училище - інтернат здійснює підготовку кваліфікованих робітників з професій:

На базі 11 класів

Оператор комп'ютерного набору.
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування.
Конторський (офісний) службовець
Електромеханік з ремонту та обслуговування
(бухгалтерія);
лічильно-обчислювальних машин;
(Термін навчання 1,5р.)
(Термін навчання 1,5 р.)
Оператор комп'ютерного набору. Соціальний робітник;
Кухар. Кондитер; (Термін навчання 1,5 р.)
(Термін навчання 1,5р.)
Оператор комп'ютерного набору.
Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин; (Термін навчання 1,5 р.)
Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття. Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття. (Термін навчання 1,5 р.)

На базі 9 класів

- Оператор комп'ютерного набору.
Електромеханік з ремонту та обслуговування
лічильно-обчислювальних машин;
(Термін навчання Зр.)
- Оператор комп'ютерного набору. Секретар керівника;
(Термін навчання З р.)

-  Кухар. Кондитер.
(Термін навчання 2,5р.)

Випускникам видається атестат про одержання повної загальної середньої освіти та диплом про набуту професію
Випускникам видається диплом про набуту професію.

На базі спеціалізованих загальноосвітніх шкіл для дітей зі зниженим слухом
- Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття.
- Кухар. Кондитер.
Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття;
(Термін навчання 1,5р.)
(Термін навчання 1,5 р.)
Випускникам видається диплом про набуту професію.
Учні одержують стипендію та за час навчання зберігається пенсія, забезпечуються 4-разовим харчуванням, послугами
лікарів, проживанням в гуртожитку. Здійснюється безкоштовне обслуговування перукарем, взуттьовиком тощо. В училищі
працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, прикладного мистецтва та інші.

Для зарахування на навчання абітурієнти подають такі документи:
1. Заяву на ім'я директора.
2. Направлення на навчання відділу міського
(районного) управління праці та соціального захисту
населення з № пенсійної справи, погоджене з центром
зайнятості населення
3. Довідку ЛКК про можливість навчання певній
професії.
4. Довідку медико - соціальної експертної комісії
або медичний висновок для осіб до 18 років та
форму(картку) індивідуальної програми реабілітації
інваліда.
5. Документ про освіту.
6. Медичну довідку (форми 086-у) з відмітками
нарколога та психіатра

7. Довідку з місця проживання про склад сім'ї,
8. Шість фотокарток розміром 3x4 см.
9. Ксерокопію паспорта або свідоцтва про
народження. Військовий квиток подається особисто.
10. Два поштових конверта, папку для паперів,
11. Ксерокопію ідентифікаційного номера.
12. Ксерокопію посвідчення потерпілого від аварії на
ЧАЕС (за наявності)
13. Ксерокопію посвідчення про інвалідність,
14. Швидкозшивач та 10 файлів.

Зарахування на навчання проводиться без вступних іспитів, без результатів зовнішнього незалежного оцінювання,
після співбесіди та тестування в приймальній комісії, на підставі конкурсу свідоцтв та атестатів про освіту.
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ ПОДАЮТЬСЯ ДО 20 СЕРПНЯ
ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ 1 ВЕРЕСНЯ
Адреса: 10029, м. ЖИТОМИР вул.Небесної Сотні, 43,
телефони: 47-32-71,47-32-74 (приймальна директора), 47-32-77 (факс)
моб. (068) 677-62-03: (093) 408-32-47
адреса сайту: ztvpui@gmail.ru
За додатковою інформацією звертатися до управління соціального захисту населення Свалявської райдержадміністрації за
телефоном 21889 .
Начальник управління

М.В.Мішко

