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І. Загальна частина 
 

1.1. Правила прийому учнів до Вищого професійного училища № 17 

(далі ВПУ № 17) на 2018 рік для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста розроблені згідно Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2017            

№ 599, 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, ліцензії (серія АЕ № 636384 від 16.06.2015) на надання 

освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні вимог до 

молодшого спеціаліста та акту узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста, затвердженого  Т.В.О. Міністра освіти і науки 

України 11.12.2015 р., свідоцтва про атестацію (серія РД № 040483 від 

16.10.2015) Вищого професійного училища № 17, статуту Вищого 

професійного училища № 17, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 17.01.2014 № 44.  

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

в Україні на законних підставах. 

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття 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.  

1.4. Прийом громадян до ВПУ № 17 для здобуття ОКР «молодший 

спеціаліст» здійснюється за спеціальностями: 
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1.  071 Облік і оподаткування 

2.  133 Галузеве машинобудування 

3.  131 Прикладна механіка 

4.  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

1.5. Прийом громадян для отримання неповної вищої освіти 

здійснюється за рахунок бюджетних коштів на 2018 рік на оплату послуг з 

підготовки молодших спеціалістів на умовах регіонального замовлення у 

професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної 

власності.  

1.6. Прийом громадян понад регіонального замовлення, перепідготовка 

та підвищення кваліфікації слухачів не здійснюються. 

 

ІІ. Приймальна комісія 

2.1. Прийом до ВПУ № 17 здійснює приймальна комісія. 

2.2. Очолює приймальну комісію директор ВПУ № 17. Наказом № 555 

від 02 листопада 2017 року визначено та затверджено персональний склад 

комісії і порядок її роботи. 

2.3. Правила прийому учнів до Вищого професійного училища № 17 на 

2018 рік для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

розроблені згідно Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2017 № 599, Типових 

правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р.     

№ 499  (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН України від 9 

квітня 2014 року № 344). 

2.4. Приймальна комісія організовує прийом заяв; підготовку до 

проведення конкурсного відбору; оформляє протокол та надає відповідні 

списки осіб, рекомендованих до зарахування. 

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

шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті навчального закладу та 

розміщення на інформаційних стендах в приймальній комісії.  
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ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ПРИЙОМУ У 2018 РОЦІ 

1. 

Код та найменування 

спеціальності  
133 Галузеве машинобудування 

Шифр та найменування 

галузі знань 
13 Механічна інженерія 

Освітній рівень 

вступника 

Повна загальна середня освіта 

Освітньо-кваліфікований рівень «кваліфікований 

робітник» з професії «Верстатник широкого 

профілю» 

Термін навчання 2 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень 

випускника 
Неповна вища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Молодший спеціаліст 

Кваліфікація випускника 3119  Технік – технолог   

Плановий обсяг прийому 15 осіб 

Ліцензійний обсяг 

прийому 
30 осіб 

 

2. 

Код та найменування 

спеціальності  
131 Прикладна механіка 

Шифр та найменування 

галузі знань 
13 Механічна інженерія 

Освітній рівень 

вступника 

Повна загальна середня освіта 

Освітньо-кваліфікований рівень «кваліфікований 

робітник» з професії «Електрогазозварник» 

Термін навчання 2 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень 

випускника 
Неповна вища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Молодший спеціаліст 

Кваліфікація випускника 3119  Технік зі зварювання 

Плановий обсяг прийому 15 осіб 

Ліцензійний обсяг 

прийому 
30 осіб 
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3. 

Код та найменування 

спеціальності  
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

Шифр та найменування 

галузі знань 
14 Електрична інженерія 

Освітній рівень вступника 

Повна загальна середня освіта 

Освітньо-кваліфікований рівень «кваліфікова-

ний робітник» з професії «Електромонтер з 

ремонту та обслуговування електро-

устаткування» 

Термін навчання 2 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Неповна вища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Молодший спеціаліст 

Кваліфікація випускника 3113 Технік-електрик 

Плановий обсяг прийому 15 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

 

4. 

Код та найменування 

спеціальності  
071 Облік і оподаткування 

Шифр та найменування 

галузі знань 
07 Управління та адміністрування 

Освітній рівень вступника 

Повна загальна середня освіта 

Освітньо-кваліфікований рівень «кваліфікова-

ний робітник» з професії «Обліковець з 

реєстрації бухгалтерських даних» 

Термін навчання 2 роки 

Форма навчання Денна 

Ступеневість освіти ІІІ ступінь професійно-технічної освіти 

Освітній рівень випускника Неповна вища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку 

Кваліфікація випускника Бухгалтер 

Плановий обсяг прийому 15 осіб 

Ліцензійний обсяг прийому 30 осіб 

 

Конкурсний відбір проводиться на підставі фахового вступного 

випробування - зрізу навчальних досягнень з предметів професійно-

теоретичної підготовки випускників, які отримали диплом «кваліфікованого 
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робітника»; результатів вступного іспиту з української мови; середнього балу 

з додатку до диплому «кваліфікованого робітника». 

  Завдання для фахового виробування розробляються членами 

відповідних циклових комісій та затверджуються заступником директора з 

навчально-виробничої роботи.  

Відбір випускників ПТНЗ здійснюється згідно «Положення про 

конкурсний відбір учнів на III ступінь професійно-технічної освіти у 2018 

році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

(додаток № 1),  затвердженого наказом ВПУ № 17 від 03 листопада 2017 року 

№ 566 на підставі рішення педагогічної ради (протокол № 6 від 02 листопада 

2017). 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ  

та ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ 

№ 

з/п 
Спеціальність 

Конкурсний 

предмет 

Дата та час 

проведення 

Конкурсний  

предмет 

Дата та час 

проведення 

1.  

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Вступний 

іспит з 

української 

мови 

27.06.18. 

09.00 

Фахове вступне 

випробування  

28.06.18. 

12.00 

2.  
131 Прикладна 

механіка 

Вступний 

іспит з 

української 

мови 

27.06.18. 

09.00 

Фахове вступне 

випробування  

28.06.18. 

12.00 

3.  
133 Галузеве 

машинобудування 

Вступний 

іспит з 

української 

мови 

27.06.18. 

09.00 

Фахове вступне 

випробування  

28.06.18. 

12.00 

4.  071 Облік і аудит 

Вступний 

іспит з 

української 

мови 

27.06.18. 

09.00 

Фахове вступне 

випробування  

28.06.18. 

12.00 

 

У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у 

триденний строк після їх оголошення (оприлюднення) подає відповідну заяву 

на ім`я голови приймальної комісії. Заява розглядається апеляційною 

комісією, створеною наказом директора ВПУ № 17 від 22.11.2017. за № 605. 

Після формування списків вступників, рекомендованих до зарахування 

за даними Єдиної бази приймальна комісія затверджує рішення протоколом 

та оприлюднює шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної 

комісії та веб-сайті ВПУ № 17. 
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27 серпня 2018 року наказом  по навчальному закладу здійснюється 

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

м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду, 49б. 

Графік роботи приймальної комісії: 

- з 12.01.2016. по 01.05.2016. - з 8ºº до 16ºº (крім суботи та неділі) 

- з 01.05.2016. по 01.09.2016. - з 8ºº до 18ºº (без вихідних). 

Училище має гуртожиток на 420 місць для проживання учнів у період 

навчання. Учні, які проживають за межами міста, безоплатно забезпечуються 

місцями в гуртожитку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв 

Сталінграду, 49б.  Поселення здійснюється  30-31 серпня 2018 року. 

 

ІІІ. Документи для вступу 

3.1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста подають заяви в паперовій формі. Заява в паперовій формі 

подається вступником особисто до приймальної комісії. У заяві вступники 

вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності.  

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

 копію документа, що посвідчує особу; 

 копія ідентифікаційного коду; 

 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на основі якого 

здійснюється вступ, і додатка до нього; 

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

 копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний 

заклад (за наявності); 

 копію військового квитка або посвідчення про приписку - для 

військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством); 

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

щеплень);  

Вище зазначені медичні довідки є офіційними документами, 

затвердженими МОЗ України, та мають бути оформлені за місцем 

проживання абітурієнта дільничним або сімейним лікарем. 
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ІV. Умови прийому 

4.1. Прийом до ВПУ № 17 проводиться шляхом конкурсного відбору 

вступників на навчання за результатами вступного іспиту з української мови 

та фахового вступного випробування. 

4.2. Прийом на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється 

без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. 

4.3 Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні 

випробування та середнього бала додатка до документа про здобутий 

освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника. 

 

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 
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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 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 навчального закладу III ступеня, 

нагороджені золотою (срібною) медаллю; 

 випускники загальноосвітнього навчального закладу 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 професійно-технічних навчальних закладів, які отримали 

дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-

технічного навчального закладу 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 вищого 

професійного училища № 17. 

5.6. Після вступних випробувань зарахування до ВПУ № 17 може 

супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, 

замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і 

випускником про навчання та подальше працевлаштування. 

5.7. Зарахування до ВПУ № 17 на навчання за рахунок видатків з 

місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки молодших спеціалістів на 
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умовах регіонального замовлення здійснюється в межах затвердженого 

регіонального замовлення. 

 

VІ. Прикінцеві положення 

6.1. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до 

навчального закладу за власним бажанням, відраховані з навчального закладу 

за власним бажанням. Документи, подані такими особами, повертаються їм 

не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 

10 днів від дня їх початку, відраховуються з навчального закладу, про що 

видається відповідний наказ. 

6.3. На звільнене(і) місце (місця) може проводитись додатковий 

конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну 

пропозицію.  

6.4 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. 

6.5. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, 

зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається 

відповідний акт. 

6.6. Контроль за дотриманням Правил прийому до ВПУ № 17 

здійснюється Міністерством освіти і науки України, міською державною 

адміністрацією, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної 

освіти та департаментом освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації.  

6.7. Правила прийому до ВПУ № 17 діють до 31 грудня 2018 року. 


