
ПОДІЛЬСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ 
 на  2017-2018  рік 

на денну форму навчання на базі 9 та 11 класів 

за спеціальностями : 

на I курс  за результатами вступних випробовувань 

Соціальна робота 
1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 

Облік і оподаткування  
1. Українська мова (диктант)  

2. Математика (усно) 

Економіка 
1. Укр.мова (диктант) 

2. Математика (усно) 

Прийом документів на ІІ курс (за кошти фізичних та юридичних осіб) 

за ОКР  «Молодшого спеціаліста» за результатами ЗНО 

Соціальна робота 
1. Історія України 

2. Українська мова та література 

Облік і оподаткування 
1. Історія України 

2. Українська мова та література 

Економіка  
1. Історія України 

2. Українська мова та література 

 

 

Прийом здійснюється: 
 за кошти державного бюджету особи, які є 

інвалідами дитинства, інвалідами I - III груп,  
віком  до 35 років та діти –сироти, діти 
позбавлені батьківського піклування , особи з 
їх числа; 

 за кошти фізичних і юридичних осіб 

Прийом документів : 

 буде здійснено відповідно до 

затвердження Правил прийому на 2017 рік 

МОН України 

*  додаткова інформація буде розміщена на 

офіційному сайті нашого закладу 

 

ДО  ВСТУПУ  В  ТЕХНІКУМ  ПОДАЮТЬСЯ: 

 Заява; 

 Документ державного зразка про освіту, за особистим вибором оригінал або його завірена ксерокопія 

(ксерокопія завіряється за оригіналом в технікумі);                         

 Медична довідка (Форма № 086-о), (оригінал або завірена копія); 

 Направлення на навчання міського (районного) управління праці та соціального захисту населення, погоджене з 

міським (районним) центром зайнятості населення; 

 6 кольорових фотокартки розміром 3х4 см.; 

 Виписка з трудової книжки, завірена керівником підприємства для осіб, що мають стаж роботи; 

 Пенсійна книжка і довідка МСЕК (Форма № 4 або 4-а про групи інвалідності) з діагнозом хвороби і висновком 

про те, що навчання та робота з  обраної спеціальності не  протипоказані; 

Примітка: Інваліди з дитинства до 18-літнього віку повинні пред’явити свідоцтво на одержання щомісячної 

допомоги від органів соціального захисту або пенсійне свідоцтво та медичне заключення на дитину – інваліда з 

дитинства у віці до 18 років. 

 Довідка про склад сім’ї та документи,  що дають право на пільги; 

 Особисто пред’являється паспорт (свідоцтво про народження осіб, які не мають паспорта), військовий квиток 

(посвідчення про приписку до  призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії), 

оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні її копії); 

     

 
Зараховані на навчання до технікуму (інваліди І-ІІІ груп та інваліди з дитинства) забезпечуються 

стипендією та знаходяться на державному утриманні  (безкоштовне чотирьохразове харчування, 

проживання в гуртожитку, безкоштовна цілодобова медична  допомога та оздоровлення в літній період в 

лікувально-оздоровчому центрі). Студентам технікуму пенсії виплачуються в повному обсязі. 

  

Адреса технікуму: 32300 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області, вулиця Годованця, 13.  

Тел. 3-26-51,   3-26-22,   Web-сайт: www.peti.km.ua 
 

 

http://peti.km.ua/


ПОДІЛЬСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ 
 на  2017-2018  рік 

на денну форму навчання на базі 9 та 11 класів 

за спеціальностями : 

на I курс  за результатами вступних випробовувань 

Соціальна робота 
1. Українська мова (диктант) 

2. Історія України (усно) 

Облік і оподаткування  
1. Українська мова (диктант)  

2. Математика (усно) 

Економіка 
3. Укр.мова (диктант) 

4. Математика (усно) 

Прийом документів на ІІ курс (за кошти фізичних та юридичних осіб) 

за ОКР  «Молодшого спеціаліста» за результатами ЗНО 

Соціальна робота 
3. Історія України 

4. Українська мова та література 

Облік і оподаткування 
1. Історія України 

2. Українська мова та література 

Економіка  
1. Історія України 

2. Українська мова та література 

 

 

Прийом здійснюється: 
 за кошти державного бюджету особи, які є 

інвалідами дитинства, інвалідами I - III груп,  
віком  до 35 років та діти –сироти, діти 
позбавлені батьківського піклування , особи з 
їх числа; 

 за кошти фізичних і юридичних осіб 

Прийом документів : 

 буде здійснено відповідно до 

затвердження Правил прийому на 2017 рік 

МОН України 

*  додаткова інформація буде розміщена на 

офіційному сайті нашого закладу 

 

ДО  ВСТУПУ  В  ТЕХНІКУМ  ПОДАЮТЬСЯ: 

 Заява; 

 Документ державного зразка про освіту, за особистим вибором оригінал або його завірена ксерокопія 

(ксерокопія завіряється за оригіналом в технікумі);                         

 Медична довідка (Форма № 086-о), (оригінал або завірена копія); 

 Направлення на навчання міського (районного) управління праці та соціального захисту населення, погоджене з 

міським (районним) центром зайнятості населення; 

 6 кольорових фотокартки розміром 3х4 см.; 

 Виписка з трудової книжки, завірена керівником підприємства для осіб, що мають стаж роботи; 

 Пенсійна книжка і довідка МСЕК (Форма № 4 або 4-а про групи інвалідності) з діагнозом хвороби і висновком 

про те, що навчання та робота з  обраної спеціальності не  протипоказані; 

Примітка: Інваліди з дитинства до 18-літнього віку повинні пред’явити свідоцтво на одержання щомісячної 

допомоги від органів соціального захисту або пенсійне свідоцтво та медичне заключення на дитину – інваліда з 

дитинства у віці до 18 років. 

 Довідка про склад сім’ї та документи,  що дають право на пільги; 

 Особисто пред’являється паспорт (свідоцтво про народження осіб, які не мають паспорта), військовий квиток 

(посвідчення про приписку до  призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії), 

оригінал медичної довідки за формою 086-У (при поданні її копії); 

     

 
Зараховані на навчання до технікуму (інваліди І-ІІІ груп та інваліди з дитинства) забезпечуються 

стипендією та знаходяться на державному утриманні  (безкоштовне чотирьохразове харчування, 

проживання в гуртожитку, безкоштовна цілодобова медична  допомога та оздоровлення в літній період в 

лікувально-оздоровчому центрі). Студентам технікуму пенсії виплачуються в повному обсязі. 

  

Адреса технікуму: 32300 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області, вулиця Годованця, 13.  

Тел. 3-26-51,   3-26-22,   Web-сайт: www.peti.km.ua 
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