
 



 

І. Загальна частина 
 

1.1. Правила прийому здобувачів освіти до Вищого професійного училища  

№ 17 (далі ВПУ № 17) на 2020 рік розроблені згідно Типових правил прийому до 

професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499,  зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 29.05.2013 р. № 823/23355, відповідно до Положення 

про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого Постановою КМУ від 

5 серпня 1998 р. № 1240, наказу Міністерства освіти і науки України про 

переоформлення ліцензії від 26.04.2018 року №536-л (додаток № 1), ліцензії на 

освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (додаток № 2), 

наказів Міністерства освіти і науки України про ліцензування освітньої діяльності 

у сфері професійно-технічної освіти (розширення провадження освітньої 

діяльності) № 86-л від 24.04.2017(додаток № 3) та № 176-л від 16.08.2017 (додаток № 

4), свідоцтва про атестацію Вищого професійного училища № 17 (серія РД № 

040483 від 16.10.2015) (додаток № 5), Статуту Вищого професійного училища № 17 

(додаток № 6), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

05.03.2018 р. № 226. 

1.2. До ВПУ № 17 приймаються громадяни України, що перебувають в 

Україні на законних підставах. 

1.3. Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти, який має ліцензію на підготовку (у 

тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації 

іноземців, які прибули в Україну на навчання. 

1.4. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної 

(професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно 

від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і 

політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця 

проживання та інших обставин. 

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, 

має рівне з громадянами України право на освіту. 

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також 

показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів 

України.  

1.5. Прийом громадян до ВПУ № 17 здійснюється для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»  

1.6. Прийом громадян для отримання первинної професійної підготовки 

здійснюється за рахунок бюджетних та місцевих коштів на 2020 рік на оплату 

послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та 

державного замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

державної та комунальної власності.  

1.7. Прийом громадян понад державне замовлення, а також професійно-

технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за 

рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 

 

ІІ. Приймальна комісія 
 

2.1. Прийом до ВПУ № 17 здійснює приймальна комісія. 
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2.2. Очолює приймальну комісію директор ВПУ № 17. Наказом № 495 від 21 

листопада 2019 року визначено та затверджено персональний склад комісії і 

порядок її роботи (додаток № 7). 

2.3. Правила прийому до ВПУ № 17 на 2020 рік розроблені відповідно до 

законодавства України, Типових правил прийому до професійно-технічних 

навчальних закладів України, затверджених наказом МОН України від 14.05.2013 

р. № 499  (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН України від 07 

лютого 2019 року № 152), затверджені наказом ВПУ № 17 № 496 від 21.11.2019 

року (додаток № 8) та погоджені Департаментом освіти і науки Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації. 

2.4. Приймальна комісія: 

 організовує прийом заяв та документів; 

 проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, 

умов навчання, забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, 

працевлаштування після закінчення закладу освіти; 

 приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування, оформляє 

протокол та надає відповідні списки осіб; 

 організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням 

здібностей і нахилів, віку, медичного висновку щодо стану здоров'я на професійну 

придатність вступників; 

2.5. Правила прийому до ВПУ № 17 доводяться до відома вступників через 

сайт ВПУ № 17 http://vpu17.dp.ua/, шляхом індивідуального спілкування з 

потенційними абітурієнтами, їх вчителями та батьками. 

Відповідно до наказу МОН України від 26.04.2018 року №536-л ВПУ № 17 має 

переоформлену в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню 

діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.  

Обмеження з професій за медичними та віковими показниками здійснюється 

відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007. № 246 «Про затвердження Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 23.07.2007. за № 846/1413. 

ПЕРЕЛІК  ПРОФЕСІЙ,   

ЗА  ЯКИМИ  ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИЙОМ  ОСІБ  У  2020 РОЦІ 

1. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 
8333 Машиніст крана (кранівник) 

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта 

Термін навчання 1 рік 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 30 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

Спеціальні вимоги 

Вік по закінченню терміну навчання: не менше 18 

років. 

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 

http://vpu17.dp.ua/
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2. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 
7212 Електрогазозварник  

7213 Рихтувальник кузовів 

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта 

Термін навчання 3 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 30 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

Спеціальні вимоги 
Вік по закінченню терміну навчання: не менше 18  

Стать: чоловіча, жіноча.   Медичні обмеження. 

3. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 
7212 Електрогазозварник  

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта 

Термін навчання 1 рік 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 30 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

Спеціальні вимоги 

Вік по закінченню терміну навчання: не менше 18 

років. 

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 

4. 

Код за ДК 003-2010  

та назва професії 

 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

(на автомобільному транспорті) 

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта 

Термін навчання 3 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 30 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 60 осіб 

Спеціальні вимоги 
Вік по закінченню терміну навчання: не менше 18 р. 

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 
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5. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 
8211 Верстатник широкого профілю 

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта 

Термін навчання 3 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 30 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 60 осіб 

Спеціальні вимоги 
Вік по закінченню терміну навчання: не менше 18 р. 

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 

 

6. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 
8211 Оператор верстатів з програмним керуванням 

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта 

Термін навчання 1 рік 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 30 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

Спеціальні вимоги 

Вік по закінченню терміну навчання: не менше 18 

років. 

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 

 

7. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 
7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта 

Термін навчання 1 рік 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 30 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

Спеціальні вимоги 

Вік по закінченню терміну навчання: прийняття на 

роботу здійснюється  відповідно до законодавства. 

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 
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8. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 
7233 Слюсар-ремонтник  

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта 

Термін навчання 3 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 30 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

Спеціальні вимоги 

Вік по закінченню терміну навчання: прийняття на 

роботу здійснюється  відповідно до законодавства  

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 

 

9. 

Код за ДК 003-2010  

та назва професії 

4113 Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта 

Термін навчання 3,5 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 60 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 60 осіб 

Спеціальні вимоги 
Вік по закінченню терміну навчання: не менше 18 років  

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 

 

10. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

4211 Контролер-касир 

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Повна загальна середня освіта 

Термін навчання 1,5 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 30 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

Спеціальні вимоги 
Вік по закінченню терміну навчання: не менше 18 років  

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 
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11. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 
5122 Кухар 

7412 Кондитер 

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта 

Термін навчання 3,5 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 60 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 60 осіб 

Спеціальні вимоги 
Вік по закінченню терміну навчання: не менше 16 років  

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 

12. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 
5122 Кухар 

5123 Офіціант 

Вид професійної підготовки Первинна професійна підготовка 

Освітній рівень вступника Базова загальна середня освіта 

Термін навчання 3,5 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Професійно-технічна освіта 
Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Кваліфікований робітник 

Плановий обсяг прийому 30 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

Спеціальні вимоги 
Вік по закінченню терміну навчання: не менше 16 років  

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 
 

Приймальна комісія приймає рішення щодо зарахування здобувачів освіти на 

навчання (Додаток № 9) за результатами вступних випробувань у формі тестування з 

предметів: «Українська мова», «Математика», «Історія України», завдання з яких 

розглянуто  та погоджено на засіданнях методичних комісій з предметів 

загальноосвітньої підготовки (додаток № 10) та комплектує групи:  
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№ 

п/ п 
Професія 

Назва 

 групи 

1 8211 Верстатник широкого профілю  М20–1/9 

2 
7212 Електрогазозварник 

7213 Рихтувальник кузовів 
Е20–11/9 

3 

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на 

автомобільному транспорті) 

Е20–15/9 

4 7233 Слюсар-ремонтник  С20–19/9 

5 

4113 Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 
К20–33/9 

6 

4113 Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 
К20–32/9 

7 
5122 Кухар 

7412 Кондитер 
НП20-30/9 

8 
5122 Кухар 

7412 Кондитер 
НП20-38/9 

9 
5122 Кухар 

5123 Офіціант 
НП20-37/9 

10 8211 Оператор верстатів з програмним керуванням М20–34/11 

11 7212 Електрогазозварник Е20–31/11 

12 8333 Машиніст крана (кранівник) М20-23/11 

13 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів С20–29/11 

14 
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

4211 Контролер-касир 
К20–36/11 

 

Список осіб, які рекомендовані  для зарахування на навчання у  ВПУ № 17 за 

обраною професією та формою навчання, надається до навчальної частини ВПУ № 

17 для зарахування осіб для навчання у ВПУ № 17, яке розташоване за адресою: м. 

Дніпро, пр. Б. Хмельницького, б. 49А. 

Для забезпечення об’єктивного проведення вступних випробувань, вирішення 

спірних питань щодо прийому осіб на навчання у 2020 році, Наказом № 491 від 20 

листопада 2019 року визначено та затверджено персональний склад апеляційної 

комісії (додаток № 12).  
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Графік роботи приймальної комісії: 

- з 14.01.2020. по 01.05.2020. - з 8ºº до 16ºº (крім суботи та неділі) 

- з 01.05.2020. по 01.09.2020. - з 8ºº до 18ºº (без вихідних). 

Училище має гуртожиток на 420 місць для проживання здобувачів освіти у 

період навчання. Здобувачі освіти, які проживають за межами міста, 

забезпечуються місцями в гуртожитку, розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. 

Богдана Хмельницького, б. 49Б.  Бронювання та розподіл кімнат здійснюються 20 

та 21 серпня 2020 року, поселення -  31 серпня 2020 року. 
 

ІІІ. Документи для вступу 
 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ВПУ № 17. 

До заяви додаються: 

 документ про освіту (оригінал); 

 6 фотокарток розміром 3 х 4 см; 

 копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за 

наявності); 

 копія ідентифікаційного коду; 

 медичні довідки за формами 0-86/о, 0-63/о (карта профілактичних щеплень); 

0-25/ю (вкладний листок на підлітка) - для юнаків допризовного віку (2004 р.н.) з 

результатами медичної комісії за 2020 рік, епікризом на підлітка, загальним 

аналізом крові, сечі, глюкози крові за 2020 рік, аналізом групи крові, результатами 

електрокардіограми з розшифровкою за 2020 рік. 

Вище означені медичні довідки є офіційними документами, затвердженими 

МОЗ України, та мають бути оформлені за місцем проживання абітурієнта 

дільничним або сімейним лікарем. 

Медичний висновок про професійну придатність буде надаватися дільничним 

або сімейним лікарем на основі наданих медичних документів без повторного 

проходження медичної комісії в медичній установі за місцем проживання. 

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та 

громадянство (паспорт громадянина України (з 14 років відповідно до ЗУ № , 

військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 

Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про 

народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який 

засвідчує особу і громадянство). 

 

ІV. Умови прийому 
 

4.1. Прийом до ВПУ № 17 проводиться шляхом конкурсного відбору 

вступників на навчання: 

- за результатами вступних випробовувань; 

- за результатами навчальних досягнень по підсумкам навчання в середній 

школі; 

- за наявності повного пакету документів; 

- за наявності медичного огляду вступників для галузей, які потребують 

обов’язкового професійного медичного відбору.  
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4.2. Здобувачі освіти ВПУ № 17, які успішно закінчили другий ступінь 

професійної (професійно-технічної) освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, 

зараховуються  на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору. 

4.3. Прийом здобувачів освіти на професійно-технічне навчання, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації  здійснюється  шляхом проведення 

контрольних тестувань (вхідного контролю) згідно наказу МОН України від 

06.06.2014 № 688 «Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю 

знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами 

перепідготовки або підвищення кваліфікації до ПТНЗ».  Методичні матеріали з 

організації вхідного контролю (в тому числі завдання для контрольних тестувань) з 

професій «Свердлувальник», «Шліфувальник»,  «Фрезерувальник»,  «Токар» та 

«Верстатник широкого профілю» (додаток № 11) розглянуто та затверджено на 

засіданні циклової комісії машинобудівного напрямку майстрів виробничого 

навчання (протокол № 2 від 18.11.19р.). 

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у 

зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у 

наступних етапах конкурсного відбору не допускаються. 

 
 

V. Зарахування 
 

5.1. Зараховуються поза конкурсом: 

 особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" надано 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 05 квітня 1994 року № 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; 

 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 гірничими спеціальностями і професіями 

відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 "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 у 

цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, 

що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу 

Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо 
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посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, 

поліпшення військово-патріотичного виховання молоді". 

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов: 

 випускники загальноосвітнього закладу освіти III ступеня, нагороджені 

золотою (срібною) медаллю; 

 випускники загальноосвітнього закладу освіти II ступеня, які мають 

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; 

 учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями 

(спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними; 

 випускники ЗП(ПТ)О, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з 

відзнакою і вступають до ЗП(ПТ)О третього атестаційного рівня за відповідними 

професіями (спеціальностями); 

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення вступних випробувань  

приймальна комісія приймає рішення, оформляє  протокол та оголошує список 

осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання до ВПУ № 17 за обраною 

формою навчання. 

5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у 

триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови 

приймальної комісії.  

5.5. Зарахування до ВПУ № 17 здійснюється наказом  директора ВПУ № 17. 

5.6. Після вступних випробувань зарахування до ВПУ № 17 може 

супроводжуватись укладанням договору між закладом освіти, замовником 

робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для 

неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. 

5.7. Зарахування до ВПУ № 17 на навчання за рахунок обласного та 

державного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників 

здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення; для професій 

загальнодержавного значення - в межах затвердженого державного замовлення. 

 

VІ. Прикінцеві положення 

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів 

від дня їх початку, відраховуються зі складу здобувачів освіти ВПУ № 17. На 

звільнені місця може проводитися зарахування осіб (незалежно від їх віку), що 

отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. 

6.2. Особам, які не зараховані до ВПУ № 17, а також тим, які без поважних 

причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше десяти 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 Правил прийому до ВПУ № 17 здійснюється 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

професійно-технічної освіти, міністерством освіти та науки України та 

департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації в межах 

делегованих повноважень.  
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Додаток № 2 
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Додаток №5 
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Додаток № 7 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Вище професійне училище № 17 
 

 

 

НАКАЗ 
 
 

21 листопада 2019             м. Дніпро № 495 
 

 

Про організацію роботи приймальної 

комісії ВПУ № 17 у 2020 році 
 

Організація роботи приймальної комісії регламентується «Правилами прийому до вищого професійного 

училища № 17», які затверджені рішенням педагогічної ради (протокол № 11 від 21.11.2019). 

Для забезпечення роботи приймальної комісії, комплектування навчальних груп прийому 2020 року, 

координації дій педагогічних працівників, направленої на ефективне проведення профорієнтаційної роботи 
Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити персональний склад приймальної комісії: 

Голова - директор ВПУ № 17 - Терентьєв М.В. 

Заступники голови - заступник директора з НВР  - Костіна Т.Ю. 

 - заступник директора з ВР - Купріяненко М.О. 

Секретар  - соціальний педагог - Заяц О.В.  

Члени комісії: - заступник директора з НР - Псарьова Н.М. 

 - старший майстер - Лукін Р.В. 

 - старший майстер - Шутова В.М. 

 - старший майстер - Терентьєв О.М. 

 - старший майстер - Бернєвек Г.В. 

 - голова профкому - Макашова І.А 

 - практичний психолог - Кульбачко І.А. 

 - бібліотекар  - Лукіна Г.В. 

 - секретар навчальної частини - Чепурна В.А. 

 - лаборант  - Замкова О.Л. 

 

2. Призначити секретаря навчальної комісії Чепурну В.А. відповідальною за введення 

особистих даних абітурієнтів до Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО). 

3. Забезпечити наявність бланків, необхідних для направлення абітурієнтів до медичних 

установ з метою отримання висновку про їх професійну придатність.  

4. Призначити заступника директора з виховної роботи Купріяненко М.О., соціального 

педагога Заяц О.В. відповідальними за розгляд та організацію прийняття повного пакету 

документів абітурієнтів, які є особами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

5. Затвердити обов’язки членів приймальної комісії: 

5.1. Проводити зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, 

матеріального забезпечення, соціального захисту здобувачів освіти, працевлаштування тощо; 

5.2. Інформувати про проведення конкурсного відбору; 

5.3. Організовувати роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням 

здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;  
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Додаток № 8 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Вище професійне училище № 17 
 

 

НАКАЗ 
 

21 листопада 2019 р.         м. Дніпро        № 496 
 

 

Про затвердження правил та пропозицій щодо 

обсягів прийому на 2020 рік  
 

Для ефективного планування заходів, пов’язаних з професійною орієнтацією молоді на навчання у ВПУ № 17 

НАКАЗУЮ: 

1. На підставі рішення педагогічної ради ВПУ № 17 від 21.11.2019 (протокол № 11 ) 

затвердити: 

1.1. Положення про приймальну комісію Вищого професійного училища № 17; 

1.2. Правила прийому до ВПУ № 17 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«кваліфікований робітник»; 

1.3. Правила прийому до ВПУ № 17 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий 

молодший бакалавр»; 

1.4. Положення про конкурсний відбір здобувачів освіти на ІІІ ступень професійно-

технічної освіти у 2020 році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший 

бакалавр». 

2. Затвердити пропозиції щодо обсягів прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник» на 2020 рік: 

№ 

з/п 

Код за 

ДК 
Назва професії  Всього: 

У тому числі: 

на базі 

9 кл. 

на базі 

11 кл. 

1 8211 Верстатник широкого профілю 30 30  

2 
7212 Електрогазозварник 

30 30  
7213 Рихтувальник кузовів 

3 

7241 
Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 
30 30  

7241 
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на 

автомобільному транспорті) 

4 7233 Слюсар-ремонтник  30 30  

5 
4113 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 60 60  

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

6 
5122 Кухар 

60 60  
7412 Кондитер 

7 
5122 Кухар 

30 30  
5123 Офіціант 

8 8211 Оператор верстатів з програмним керуванням 30  30 

9 8333 Машиніст крана (кранівник) 30  30 

10 7212 Електрогазозварник 30  30 

11 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 30  30 

12 
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

30  30 
4211 Контролер-касир 

Всього: 420 270 150 
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3. Затвердити пропозиції щодо обсягів прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«фаховий молодший бакалавр» на 2020 рік: 
 

№ 

з/п 
Код та назва спеціальності Всього 

1 071 Облік і оподаткування 15 

2 133 Галузеве машинобудування 15 

3 131 Прикладна механіка 15 

4 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 15 

Всього: 60 

4. Призначити керівників структурних підрозділів Псарьову Н.М., Купріяненко М.О., 

Лукіна Р.В., Бернєвек Г.В., Терентьєва О.М., Шутову В.М., Калину Н.В. відповідальними за 

організацію професійно - орієнтаційної роботи серед підлеглих працівників з подальшим 

контролем якості цієї роботи. 

5. Призначити старшого майстра Лукіна Р.В. відповідального за комплектацію навчальних 

груп машинобудівного підрозділу загальною чисельністю 165 осіб, у т.ч.: 

№ 

з/п 

Назва 

групи 
Назва професії (спеціальності) Всього: 

У тому числі: 

9 кл. 11 кл. ФМБ 

1 М20-1/9 8211Верстатник широкого профілю 30 30   

2 С20-19/9 7233 Слюсар - ремонтник 30 30   

3 М20-23/11 8333 Машиніст крана (кранівник) 30  30  

4 М20-34/11 8211 Оператор верстатів з програмним керуванням 30  30  

5 С20-29/11 
7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 
30  30  

6 М20-10/МС 133 Галузеве машинобудування 15   15 

  Всього: 165 60 90 15 

6. Призначити старшого майстра Бернєвек Г.В. відповідальною за комплектацію 

навчальних груп електротехнічного підрозділу загальною чисельністю 120 осіб, у тому числі: 

№ 

з/п 

Назва 

групи 
Назва професії (спеціальності) 

Всього

: 

У тому числі: 

9 

кл. 
11 кл. 

ФМ

Б  

1 Е20-11/9 
7212 Електрогазозварник 

30 30   
7213 Рихтувальник кузовів 

2 Е20-15/9 

7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 
30 30   

7241 Слюсар – електрик з ремонту 

електроустаткування 

3 Е20-31/11 7212 Електрогазозварник 30  30  

4 Е20-16/МС 131 Прикладна механіка 15   15 

5 Е20-13/МС 
141Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
15   15 

Всього: 120 60 30 30 

7. Призначити старшого майстра Терентьєва О.М. відповідального за комплектацію 

навчальних груп комп’ютерного підрозділу загальною чисельністю 105 осіб, у тому числі: 
№ 

з/п 

Назва 

групи 
Назва професії (спеціальності) Всього: 

У тому числі: 

9 кл. 11 кл. ФМБ  

1 К20-33/9 

4113 Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 30 30   

4121Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

2 К20-32/9 

4113 Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 30 30   

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

3 К20-36/11 
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

4211 Контролер-касир 
30  30  

4 К20-12/МС Облік і оподаткування 15   15 

Всього: 105 60 30 15 
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Додаток № 9 

Прийом 

 на навчання у 2019 році для підготовки фахівців  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»  
 

№ 

з/

п 

Код 

за ДК 
Назва професії  

Всьо
го: 

У тому 

числі: 

на 

базі 

9 кл. 

на 

базі 

11 

кл. 

1 8211 Верстатник широкого профілю 30 30  

2 
7212 Електрогазозварник 

30 30  
7213 Рихтувальник кузовів 

3 

7241 
Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 

30 30  

7241 

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування (на автомобільному 

транспорті) 

4 7233 Слюсар-ремонтник  30 30  

5 

4113 
Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
60 60  

4121 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

6 
5122 Кухар 

60 60  
7412 Кондитер 

7 
5122 Кухар 

30 30  
5123 Офіціант 

8 8211 
Оператор верстатів з програмним 

керуванням 
30  30 

9 8333 Машиніст крана (кранівник) 30  30 

10 7212 Електрогазозварник 30  30 

11 7231 
Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 
30  30 

12 
4121 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 30  30 

4211 Контролер-касир 

Всього: 420 270 150 
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Додаток № 10 

Витяг 

з протоколу № 2 методичної ради ВПУ № 17 

від 18.11.2019 
 

II. СЛУХАЛИ:     
1. Заступника директора з навчальної роботи Псарьову Н.М., яка поставила завдання перед 

головами циклових (методичних) комісій щодо створення завдань для проведення зрізу 

навчальних досягнень абітурієнтів 2020 року з предметів загальноосвітньої підготовки:  
  

Графік проведення вступних випробувань у 2020-2021 н.р. 
 

№ 

з/п 
Назва групи Назва професії  

Навчальний 

предмет 
ПІБ викладача  

База 9 класів 

1. М20-1/9 8211Верстатник широкого профілю Математика  Чорна Ю.С. 

2. С20-19/9 7233 Слюсар -ремонтник Математика  Зайко А.В. 

3. Е20-11/9 
7212 Електрогазозварник 

Історія України Мотуз А.В. 
7213 Рихтувальник кузовів 

4. Е20-15/9 

7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 
Математика Литвиненко В.С. 

7241 Слюсар – електрик з ремонту 

електроустаткування 

5. К20-33/9 

4113 Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
Українська мова  Лимар Т.О. 

4121Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

6. 

К20-32/9 

4113 Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
Українська мова  Верещак І.М. 

 
4121Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

7. НП20-30/9 
Кухар 

Історія України Лук’яненко В.П. 
Кондитер 

8. НП20-38/9 
Кухар 

Історія України Бахтіаров С.В. 
Кондитер 

9. НП20-37/9 
Кухар 

Офіціант 
Українська мова Макієвська Ю.В. 

База 11 класів  

1. М20-23/11 8333 Машиніст крана (кранівник) Математика Зайко А.В. 

2. М20-34/11 
8211 Оператор верстатів з програмним 

керуванням 
Математика  Чорна Ю.С. 

3. С20-29/11 
7231 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 
Історія України Мотуз А.В. 

4. Е20-31/11 7212 Електрогазозварник Математика Литвиненко В.С. 

5. К20-36/11 

4121 Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

4211 Контролер-касир 

Українська мова  Лимар Т.О. 

 

2. Голів циклових (методичних) комісій: природничо-математичного циклу – Чорну Ю.С.; гуманітарного 

циклу – Верещак І.М.; суспільствознавства – Мотуз А.В. з пропозицією застосовувати завдання 

зовнішнього незалежного оцінювання. 
 

III. УХВАЛИЛИ:     
1. Затвердити завдання для проведення вступних випробувань з навчальних предметів загальноосвітньої 

підготовки: математика, історія України,  українська мова в термін до 01 січня 2020 року. 
 

Голова зборів: 

Заступник директора з НВР Костіна Т.Ю. 
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Додаток № 11 

Витяг 

з протоколу № 2 методичної ради ВПУ № 17 

від 18.11.2019 
 

ІV. СЛУХАЛИ:     
1. Заступника директора з навчальної роботи Псарьову Н.М., яка поставила завдання перед 

головами циклових (методичних) комісій щодо створення завдань для проведення контрольних 

тестувань (вхідного контролю) згідно наказу МОН України від 06.06.2014 № 688 «Про затвердження 

Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за 

програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до ПТНЗ». 
Методичні матеріали з організації вхідного контролю (в тому числі завдання для контрольних 

тестувань) з професій «Свердлувальник», «Шліфувальник»,  «Фрезерувальник»,  «Токар» та «Верстатник 
широкого профілю» розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії машинобудівного 

напрямку.  

Вид підготовки: професійно-технічне навчання 
 

№ 

з/п 
Назва професії  ПІБ 

1. 8211Верстатник широкого профілю Лиска Ю.Є. 

2. 8211 Свердлувальник Волкогон Л.В. 

3. 8211 Шліфувальник Шабальов В.В. 

4. 8211 Фрезерувальник Кузнецов В.В. 

5. 8211 Токар Мосейко Л.О. 
 

2. Голову циклової  комісії машинобудівного напрямку Нікітенко Л.О. з пропозицією затвердити завдання 

для вхідного контролю. 
 

III. УХВАЛИЛИ:     
1. Затвердити завдання для проведення контрольних тестувань (вхідного контролю) згідно наказу МОН 

України від 06.06.2014 № 688 «Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та 

навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення 

кваліфікації до ПТНЗ» в термін до 01 грудня 2019 року. 
 

 

 

Голова зборів: 

Заступник директора з НВР Костіна Т.Ю. 
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Додаток№12

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Вище професійне училище № 17 

 

НАКАЗ 

 

20 листопада 2019 р.         м. Дніпро        № 491 

 

 

Про створення апеляційної комісії 

для розгляду спірних питань при прийомі 

осіб на навчання у 2020 році 

 

 

Для забезпечення об’єктивного проведення співбесіди та вступних випробувань, вирішення 

спірних питань щодо прийому осіб на навчання у 2020 році,-   

 

Н А К А З УЮ: 

 

1. Створити апеляційну комісію при проведенні вступних випробувань у наступному складі: 

 

Голова комісії - заступник директора з НР Псарьова Н.М. 

Члени комісії: - голова методичної комісії природничо-математичної підготовки Чорна Ю.С. 

 - голова методичної комісії суспільствознавства Мотуз А.В. 

 - голова методичної комісії гуманітарної підготовки Верещак І.М. 

 - голова циклової комісії бухгалтерського обліку Сагайдак О.М. 

- голова циклової комісії машинобудівного напрямку Нікітенко Л.О. 

- голова циклової комісії електротехнічних професій Щербина В.А. 

 

2. У разі незгоди батьків здобувачів освіти з результатами вступних випробувань розглядання 

матеріалів здійснювати не більш одного робочого дня після подання ними відповідної заяви. 

 

3. Результати розгляду апеляцій оформлювати протоколом. 

 

4. Заступнику директора з НР Псарьовій Н.М. ознайомити всіх членів апеляційної комісії з 

наказом. 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НР Псарьову Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ВПУ № 17                                                                                   М.В. Терентьєв 

 

 


