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І. Загальна частина 
 

1.1. Правила прийому здобувачів освіти до Вищого професійного училища  

№ 17 (далі ВПУ № 17) на 2022 рік розроблені відповідно до: 

 Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 14.05.2013 №499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

29.05.2013 р. № 823/23355 джерело https://zakon.rada.gov.ua/, посилання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13; 

 ліцензій Міністерства освіти і науки України на впровадження освітної 

діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти,(наказ МОН 

України від 26.04.2018 № 536-л «Про переоформлення ліцензії» джерело 

https://mon.gov.ua/, посилання https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pereoformlennya-

licenzij-536; наказ МОН України від 24.04.2017 № 86-л «Про ліцензування 

освітньої діяльності» джерело https://vpu17.dp.ua/, посилання 

https://vpu17.dp.ua/upload/resizer2/1_f5945f7ed5f32c9d719cb16d6602f529.jpg 

https://vpu17.dp.ua/upload/resizer2/1_57c1682d2d88a3a492590ff724e25f01.jpg; 

наказ МОН України від 16.08.2017 № 176-л, «Про ліцензування освітньої 

діяльності» джерело https://vpu17.dp.ua/, посилання 

https://vpu17.dp.ua/upload/resizer2/1_af86d295ba0a7bacde81fc35e8811b95.jpg 

https://vpu17.dp.ua/upload/resizer2/1_9220c8611522679852c2231c276773b2.jpg;  

 Статуту ВПУ № 17 затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 25.06.2021 р. № 724 джерело https://vpu17.dp.ua/, посилання 

https://vpu17.dp.ua/upload/iblock/ad5/Statut-VPU-_-17-2021-r..pdf. 

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

Україні на законних підставах. 

1.3. 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.  

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

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» та «фахового молодшого 

бакалавра» 

1.5. Прийом громадян для отримання первинної професійної підготовки 

здійснюється за рахунок державних та/або місцевих бюджетів на 2022 рік на 

оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та 

державного замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 

державної та комунальної власності.  

1.6. Прийом громадян понад державне та/або регіональне замовлення, а 

також професійно-технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації 

здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 

https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13
https://mon.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pereoformlennya-licenzij-536
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-pereoformlennya-licenzij-536
https://vpu17.dp.ua/
https://vpu17.dp.ua/upload/resizer2/1_f5945f7ed5f32c9d719cb16d6602f529.jpg
https://vpu17.dp.ua/upload/resizer2/1_57c1682d2d88a3a492590ff724e25f01.jpg
https://vpu17.dp.ua/
https://vpu17.dp.ua/upload/resizer2/1_af86d295ba0a7bacde81fc35e8811b95.jpg
https://vpu17.dp.ua/upload/resizer2/1_9220c8611522679852c2231c276773b2.jpg
https://vpu17.dp.ua/
https://vpu17.dp.ua/upload/iblock/ad5/Statut-VPU-_-17-2021-r..pdf
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ІІ. Приймальна комісія 
 

2.1. Прийом до ВПУ № 17 здійснює приймальна комісія, яка знаходиться за 

адресою: 49055, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, б. 49Б. 

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

від 18.11.2021 № 423 «Про організацію роботи приймальної комісії» визначено та 

затверджено персональний склад комісії і порядок її роботи (додаток № 1). 

2.3. Правила прийому до ВПУ № 17 у 2022 році розроблені відповідно до 

чинного законодавства України, затверджені наказом ВПУ № 17 від 18.11.2021 № 

424 «Про затвердження правил та пропозицій щодо обсягів прийому на 2022 рік» 

та погоджені департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації не пізніше 01.12.2020 року. 

2.4. Приймальна комісія: 

2.4.1. Організовує прийом заяв та документів. 

2.4.2. Проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або 

спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення 

особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими 

освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу освіти. 

2.4.3. Організовує та координує підготовку та проведення конкурсного 

відбору. 

2.4.4. Приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та 

оголошує відповідні списки осіб. 

2.4.5. Організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з 

урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності 

вступників. 

2.4.6. Вирішує інші питання, пов’язані з прийомом. 

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

сайт ВПУ № 17 http://vpu17.dp.ua/, що обумовлюють: 

2.5.1. Перелік професій та спеціалізацій, за якими здійснюється навчання 

згідно з отриманими ліцензіями (додаток №2). 

2.5.2. Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією та 

спеціалізацією (додаток №2). 

2.5.3. Планові обсяги прийому на 2022 рік (додаток №2). 

2.5.4. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників (додаток №2). 

2.5.5. Строк навчання за професіями (додаток №2). 

2.5.6. Форми та ступеневість навчання (додаток №2). 

Відповідно ліцензії МОН України щодо права провадження освітньої 

діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (Типових правил 

прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499, і 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 р. № 823/23355; ліцензій 

Міністерства освіти і науки України на впровадження освітної діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти,(наказ МОН України від 26.04.2018 № 

536-л, «Про переоформлення ліцензії»; наказ МОН України від 24.04.2017 № 86-л, 

«Про ліцензування освітньої діяльності»; наказ МОН України від 16.08.2017 № 

http://vpu17.dp.ua/
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176-л, «Про ліцензування освітньої діяльності»; Статуту ВПУ № 17 затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2021 р. № 724.) ВПУ № 17 

має право на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної 

(професійно-технічної) освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки  

робітничих професій, професійно-технічного навчання.  

2.5.7. Обмеження з професій та спеціалізацій вступників за медичними 

показниками відповідно до наказу МОЗ від 21.05.2007. № 246 «Про затвердження 

Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007. за № 846/1413(додаток 

№ 3). 

2.5.8. Прийом до ВПУ № 17 проводиться 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» з предметів: «Українська мова», «Математика», 

«Історія України», завдання з яких затверджено на засіданні методичної комісії 

викладачів загальноосвітньої підготовки, від 17.11.2021 № 2 (додаток №4). 

2.5.9. У разі однакового конкурсного балу вступників перевага при 

зарахуванні надається відповідно до середнього балу документу про освіту 

(свідоцтва про базову загальну середню освіту та свідоцтва (атестату) про повну 

загальну середню освіту).  

2.5.10. В ВПУ № 17 для вирішення спірних питань та оскаржень результатів 

вступних випробувань №5). 

2.5.11. Приймальна комісія працює відповідно до наказу від 18.11.2021  

№ 423 «Про  організацію роботи приймальної комісії» (додаток №1). 

Графік роботи приймальної комісії: 

- з 11.01.2022. по 01.05.2022. - з 8ºº до 16ºº (крім суботи та неділі) 

- з 01.05.2022. по 01.09.2022. - з 8ºº до 18ºº (без вихідних). 

2.5.12. ВПУ № 17 гарантує наявність 420 місць в гуртожитку. Місця в 

гуртожитку надаються здобувачам освіти відповідно до Порядку забезпечення 

гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-

технічної) освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 17 

квітня 2019 р. № 331. Поселення в гуртожиток відбудеться 31.08.2022 року за 

адресою: 49055, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, б. 49Б. 

2.5.13. Порядок проходження медичного огляду вступників. Вступники 

проходять професійний медичний відбір в медичних установах за місцем 

проживання абітурієнтів. 

Форми довідок: 

- Ф-086 О (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 

лютого 2012 року  №110 «Про затвердження форм первинної облікової 

документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах 

охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», наказу 

Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року №246 «Про 

затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій»); 
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- форма  первинної  облікової   документації   №086-1/о(відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки УкраїнитаМіністерства охорони здоров'я України  від 

20.07.2009 №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»; наказ 

Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 №682 «Про удосконалення 

медичного обслуговування учнів загальноосвітніх начальних закладів») 

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлено правилами 

прийому до ВПУ № 17 відповідно до затверджених у встановленому порядку 

робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників за регіональним 

та/або державним замовленням на 2022-2023  навчальний рік (додаток №6). Групи, 

які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, починають навчання по 

мірі комплектування груп. 

 

ІІІ. Документи для вступу 
 

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

обрану професію, місце проживання, до якої додають: 

 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); 

 реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

 медичні довідки за формою, установленою чинним законодавством; 

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, 

та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх 

біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про 

звернення за захистом в Україні. 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, 

організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ (угода). 

 

ІV. Умови прийому 

4.1. Прийом до ВПУ № 17 проводиться шляхом конкурсного відбору 

вступників на навчання: за результатами вступних випробовувань (тестування) за 

переліком питань і завдань з предметів для абітурієнтів на базі базової загальної 

середньої освіти:  «Українська мова» (додаток №4),  «Математика» (додаток №4), 

«Історія України» (додаток №4), та за переліком питань і завдань з предметів для 

абітурієнтів на базі повної загальної середньої освіти: «Українська мова» (додаток 

№4), «Математика» (додаток №4), «Історія України» (додаток №4), що розглядаються 

та схвалюються на засіданні методичної комісії викладачів загальноосвітньої 

підготовки і затверджуються керівником закладу освіти. 

4.2. Конкурсний відбір проводиться згідно графіку (додаток №4). 

4.3. Здобувачі освіти закладу професійної (професійно-технічної) освіти, які 

успішно закінчили другий ступінь професійної (професійно-технічної) освіти і 

пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь 

навчання на основі конкурсного відбору. 
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4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. 

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-

кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» в закладах освіти ІІІ 

атестаційного рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-

кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму 

(спеціальності). 

Прийом здобувачів освіти на професійно-технічне навчання 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 № 7) розглянуто та 

затверджено на засіданні циклової комісії машинобудівного напрямку майстрів 

виробничого навчання (протокол № 2 від 17.11.2021). 

4.5. 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 05.04.1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального 

захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування» (зі змінами); 

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання 

за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

- 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 категорії 3;  

- за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на 

вступних випробуваннях; 

- 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 професіями відповідно до 

Указу Президента України від 19.05.1999 року № 524 «Про державну допомогу 

дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинул иабо стали 

інвалідами на вугледобувних підприємствах»; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940226.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940226.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940226.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940226.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n206
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T079600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T079600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080345.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080345.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U524_99.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U524_99.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U524_99.html
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- 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 21.02.2002 р. № 157 «Про додаткові заходи щодо 

посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, 

поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»; 

- особи, яким відповідно до Постанови КМУ від 23.11.2016 р. № 975 «Про 

надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти» надано таке право. 

5.2. Першочергово зараховуються за інших різних 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, для 

яких вищезазначені дисципліни є профільними; 

 призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу; 

 особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва 

батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший 

помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та 

виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

 особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

за цільовим направленням на навчання. 

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору 

приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, 

що рекомендовані до зарахування на навчання до ВПУ № 17 за обраною професією 

та формою здобуття освіти. 

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у 

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

приймальної комісії ВПУ № 17. 

Апеляційна комісія розглядає заяви у встановлені терміни і результати 

доводить до відома заявника особисто. Рішення апеляційної комісії є остаточним. 

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

5.6. Зарахування до ВПУ № 17 на навчання за рахунок державного та/або 

місцевого бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, 

організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в 

межах ліцензійних обсягів. 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U157_02.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U157_02.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U157_02.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U157_02.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n206
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VI. Прикінцеві положення 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням 

поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і 

подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти. 

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

днів від дня їх початку, відраховуються з ВПУ № 17. На звільнені місця може 

проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при 

конкурсному відборі, але не були зараховані. 

При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на прийом з 

окремих професій ВПУ № 17 проводить додатковий прийом. 

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

причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом 

п'яти днів з дня прийняття рішення у спосіб, що не суперечить чинному 

законодавству України. 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, 

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

відповідний акт. 

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ВПУ № 17 здійснюється 

Міністерством освіти і науки України, департаментом освіти і науки 

Дніпропетровської обласної державної дміністрації, що реалізує державну політику 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти  в межах делегованих 

повноважень. 

 

 

Заст. директора з НВР     Тетяна КОСТІНА 
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Додаток № 1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 17 
 

 

Н А К А З 
18 листопада 2021  м. Дніпро  № 423 
  

 

Про організацію роботи приймальної 

комісії ВПУ № 17 у 2022 році 

 

Організація роботи приймальної комісії регламентується «Правилами 

прийому до вищого професійного училища № 17», які затверджені рішенням 

педагогічної ради (протокол № 13 від 18.11.2021). 

Для забезпечення роботи приймальної комісії, комплектування 

навчальних груп прийому 2022 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 - Лук’яненко В.П.  

Секретар  - майстер виробничого навчання - Бернєвек Г.В. 

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

 - старший майстер - Войцехов К.А. 

 - старший майстер - Шутова В.М. 

 - старший майстер - Терентьєв О.М. 

 - старший майстер - Подольчак С.М. 

 - практичний психолог - Купріяненко М.О. 

 - соціальний педагог - Оверченко О.О. 

 - голова профкому - Макашова І.А 

 - 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.   
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4. Призначити заступника директора з навчально-виховної роботи 

Лук’яненко В.П., соціального педагога Оверченко О.О. 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;  

5.4. Приймати рішення щодо осіб, рекомендованих для зарахування до                          

ВПУ № 17.  

5.5. Не пізніше ніж через 1 день після закінчення конкурсного відбору 

прийняти рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на навчання у 

ВПУ № 17.  

5.6. В термін до 26 серпня 2022 року надати до навчальної частини 

училища протокол рішення комісії зі списками абітурієнтів, розподілених по 

навчальним групам; 

6. Призначити заступника директора з НВР Лук’яненко В.П., соціального 

педагога Оверченко О.О. відповідальними за доведення правил прийому до 

відома вступників через інформаційні стенди, які мають обумовлювати: 

 перелік професій, спеціальностей згідно з ліцензіями; 

 вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією 

(спеціальністю); 

 плановані обсяги прийому, строк навчання за професіями 

(спеціальностями); 

 форми та ступеневість навчання; 

 обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком 

вступників, статтю та медичними показаннями; 

 перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх 

проведення (співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування 

тощо) та системи оцінювання знань; 

 порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок 

зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал; 

 порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань; 

 порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); 

 наявність місць у гуртожитку та умови їх надання; 

 порядок проходження медичного огляду  

7. Затвердити графік роботи приймальної комісії: 

- з 11.01.2022. по 01.05.2022. - з 8ºº до 16ºº (крім суботи та неділі) 

- з 01.05.2022. по 01.09.2022. - з 8ºº до 18ºº (без вихідних). 

8. Керівникам навчальних підрозділів Псарьовій Н.М., Войцехову К.А., 

Шутовій В.М., Терентьєву О.М., Подольчаку С.М. надати графік роботи   
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Додаток № 2 

Плановані обсяги державного та регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників на 2022 рік 

Код 

за ДК 
Перелік професій, Обмеження за віком 

Обмежен

ня 

за 

статтю 

Вид 

професійної 

підготовки 

Освітній 

рівень 

вступників 

Строк 

навчання 

Форма 

та 

ступеневість 

навчання 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

випускників 

Ліцензійний 

обсяг 

Плановий 

обсяг 

прийому  

2022р. 

8211 
Верстатник широкого 

профілю (4 розряд) 

По закінченню 

терміну навчання: не 

менше 18 років. 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

загальна 

середня 

освіта 

3 роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
30 30 

7233 
Слюсар-ремонтник  

(4 розряд) 

По закінченню терміну 

навчання: прийняття 

на роботу здійснюється  

відповідно до 

законодавства 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

загальна 

середня 

освіта 

3 роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
30 30 

8333 

Машиніст крана 

(кранівник)  

(3 розряд) 

По закінченню терміну 

навчання: не менше 18 

років. 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна 

загальна 

середня 

освіта 

1 рік 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
30 30 

7212 

7213 

Електрогазозварник  

(3 розряд) 

Рихтувальник кузовів 

(3 розряд) 

По закінченню терміну 

навчання: не менше 18 

років. 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

загальна 

середня 

освіта 

3 роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
30 30 

7212 
Електрогазозварник  

(3 розряд) 

По закінченню терміну 

навчання: не менше 18 

років. 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна 

загальна 

середня 

освіта 

1 рік 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
30 30 

7241 

7241 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

(3 розряд) 

Слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткування 

(на автомобільному 

По закінченню терміну 

навчання: не менше 18 

років. 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

загальна 

середня 

освіта 

3 роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
30 30 
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транспорті) (2 розряд) 

8211 

Оператор верстатів з 

програмним 

керуванням  

(3 розряд) 

По закінченню терміну 

навчання: не менше 18 

років. 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна 

загальна 

середня 

освіта 

1 рік 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
30 30 

7231 

Слюсар з ремонту 

колісних 

транспортних засобів 

(3 розряд) 

По закінченню терміну 

навчання: прийняття 

на роботу здійснюється  

відповідно до 

законодавства 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна 

загальна 

середня 

освіта 

1 рік 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
30 30 

4113 

4121 

Оператор з обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення 

(ІІ категорія) 

Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерських даних 

По закінченню терміну 

навчання: не менше 18 

років. 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

загальна 

середня 

освіта 

3,5 роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
60 60 

4121 

4211 

Обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерських даних 

Контролер-касир  

(2 розряд) 

По закінченню терміну 

навчання: не менше 18 

років. 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна 

загальна 

середня 

освіта 

1,5 роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
30 30 

5122 

7412 

Кухар (4 розряд) 

Кондитер (3 розряд) 

По закінченню терміну 

навчання: не менше 16 

років. 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

загальна 

середня 

освіта 

3,5 роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
60 60 

5122 

5123 

Кухар (4 розряд) 

Офіціант (3 розряд) 

По закінченню терміну 

навчання: не менше 16 

років. 

Без 

обмежень 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

загальна 

середня 

освіта 

3,5 роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікований 

робітник 
30 30 
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Додаток №4 

Витяг 

з протоколу № 2 методичної ради ВПУ № 17 

від 17.11.2021 
 

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 2022 року з предметів загальноосвітньої підготовки:  
  

Графік проведення вступних випробувань у 2022-2023 н.р. 
 

№ 

з/п 

Назва 

групи 
Назва професії  

Навчальний 

предмет 

Дата 

проведення 
ПІБ викладача  

База 9 класів 

1. М22-10/9 8211Верстатник широкого профілю Математика  25.08.2022 Чорна Ю.С. 

2. С22-18/9 7233 Слюсар -ремонтник Математика  25.08.2022 Зайко А.В. 

3. Е22-16/9 
7212 Електрогазозварник Історія 

України 
25.08.2022 Алексєєнко В.С. 

7213 Рихтувальник кузовів 

4. Е22-13/9 

7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування Історія 

України 
25.08.2022 Плис М.М. 

7241 Слюсар – електрик з ремонту 

електроустаткування 

5. К22-44/9 

4113 Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення Українська 

мова  
25.08.2022 Лимар Т.О. 

4121Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

6. К22-45/9 

4113 Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення Українська 

мова  
25.08.2022 Вишнивецька А.М. 

4121Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

7. НП22-2/9 
Кухар Історія 

України 
25.08.2022 Яцура В.В. 

Кондитер 

8. НП22-27/9 
Кухар Історія 

України 
25.08.2022 Бахтіаров С.В. 

Кондитер 

9. НП22-35/9 
Кухар 

Офіціант 

Українська 

мова 
25.08.2022 Мун Ю.В. 

База 11 класів  

1. М22-23/11 8333 Машиніст крана (кранівник) Математика 26.08.2022 Зайко А.В. 

2. М22-34/11 
8211 Оператор верстатів з програмним 

керуванням 
Математика  26.08.2022 Чорна Ю.С. 

3. С22-29/11 
7231 Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 
Історія 

України 
26.08.2022 Алексєєнко В.С. 

4. Е22-31/11 7212 Електрогазозварник 
Історія 

України 
26.08.2022 Плис М.М. 

5. К22-12/11 

4121 Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

4211 Контролер-касир 

Українська 

мова  
26.08.2022 Лимар Т.О. 

 

2. Голів циклових (методичних) комісій: природничо-математичної підготовки – Чорну Ю.С.; 

гуманітарної підготовки – Верещак І.М.; соціально-економічного напряму підготовки – П’ятковська О.С. 

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 2022 року. 
 

Голова зборів: 

Заступник директора з НВР Костіна Т.Ю. 
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Відповіді до вступного тестування з математики 9 кл 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Варіант 1  Г В А А Г Б А Г Г Б А В 

Варіант 2 А Г Б В Г В А В Г Б А Г 

Варіант 3 Г А А В Г В Б Б В В А Б 

Варіант 4 Г В Б А А Б В Г Б Б Г А 

 

Відповіді до вступного тестування з математики 11 кл 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Варіант 1  Г Б В А В Б В В А Г Б А В А В Г 

Варіант 2 А Б В Г Б Б А А В В Г В А Г А Б 
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 Варіант 1 

 

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один 

правильний. Виберіть правильну, на Вашу думку, варіант відповіді. 

1. Помилково вжито слово в рядку 

А винести на повістку дня 

Б вжити належних заходів 

В систематично брати участь 

Г поставити дискусійне питання 

2. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка 

А зв..язок, ател.є, від..їхати 

Бзап..ястя, грав..юра, в..юн 

Впір.їна, хлоп..я, черв..як 

Гдит..ясла, м..який, цв..ях 

3. Правильно утворено форму у варіанті 

А самий очікуваний 

Б вісьма закладами 

В три директора 

Г по всім селам 

4. За алфавітом записано слова в рядку 

А замисел, заметений, занести, запросити 

Б контора, концерт, копіювати, копанка 

В летіти, літати, люстерко, лютневий 

Г мантія, марш, маска, майстерня 

 

Прочитайте текст і виконайте завдання 5-8 

(1) Мрячив дрібненький холодний дощ, і далина, здавалося, позапиналася марлею. 

(2) На/дворі було не/привітно під однотонним захмареним небом. (3) Не/веселу 

картину підсилювали мокрікури, що поопускавши хвости, тинялися по обійстю. (4) 

3 димаря вайлувато курилося, і дим, досіне/прибитий дощем, ліниво скочувався по 

даху на землю. 

5. Окремо в тексті треба писати сполуку слів 

А на/дворі 

Б не/привітно 

В не/веселу 

Г не/прибитий 

6. Простим є речення 

А перше 

Б друге 

В третє 

Г четверте 

7. Пунктуаційну помилку допущено в реченні 

А першому 

Б другому 

В третьому 

Г четвертому 
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8. Останнє слово третього речення можна замінити іменником 

А будинок 

Б берег 

В хлів 

Г двір 

Завдання 9-14 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один 

правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді. 

9. Прийменник у на місці обох пропусків слід уживати в рядку 

А зустрінемося ... вівторок, купити ... магазині 

Б ікона ... рушниках, побувати ... Свердловську 

В яблуня ... цвіту, приведення ... відповідність 

Г занурити ... воду, повернутися ... понеділок 

Д описати ... повісті,... давно забутій історії 

10. Помилку в утворенні імені по батькові допущено в рядку 

А Григорович, Григорівна 

Б Сергійович, Сергіївна 

ВЮрійович, Юріївна 

ГЛукович, Луківна 

ДІлліч, Іллівна 

11.  Усі слова написано правильно в рядку 

А птаство, брацтво, молодецтво 

Б чешський, казахський, ткацький 

В козацтво, багатство, убозтво 

Г ризький, тюркський, чувашський 

Д одесський, моряцький, баскський 

12. Правильно вжито прийменник у рядку 

А виконати по замовленню 

Б розмістити по алфавіту 

В виконати по бажанню 

Г заняття по біології 

Д ударити по воротах 

13. Неправильно побудовано словосполучення 

А десять хвилин восьмої 

В зустрінемося о третій 

В зараз сьома п'ятнадцять 

Г будемо після одинадцятої 

Д за двадцять хвилин третя 

14. Ефективним може бути 

А малюнок 

Б танець 

В стрибок 

Г порошок 

Д вихід 

Завдання 15-16 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. 

15. Установіть відповідність. 
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Фразеологізм Значення 

1 не в тім'я битий А здоровий 

2 кров з молоком Б спокійний 

3 курча пухнасте В розумний 

4 мухи не зачепить Г ніжний 

 Д недосвідчений 

 

16. Установіть відповідність. 

Речення Стиль мови 

1 Означення, виражене дієприкметниковим 

зворотом, відокремлюється, якщо воно стоїть 

після означуваного слова. 

А конфесійний 

2 Прошу надати мені відпустку з 15 по 17 

листопада 2012 року за власний рахунок. 

Б художній 

3 Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство 

Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на 

землі. 

В офіційно-

діловий 

4 Світ глобалізується, але 

неповторне,індивідуальне своєї істини не 

втратило. 

Г науковий 

 Д публіцистичний 
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 Варіант 1 

 

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один 

правильний. Виберіть правильну, на Вашу думку, варіант відповіді. 

1. Подвоєні літери треба писати в обох випадках рядка 

А перені(с,сс)я, Повол(ж,жж)я 

Б шале(н,нн)ий, Вінни(ч,чч)ина 

В мільйо(н,нн)ий, Гали(ч,чч)ина 

Г ві(д,дд)зеркалення, Німе(ч,чч)ина 

2. Помилково утворено словосполучення 

А незалежна держава 

Б вільна вакансія 

В суверенна Україна 

Г захищена людина 

3. Неправильно утворено ступінь порівняння прикметника 

А найліпший     В щонайцікавіший 

Б найменш вдалий    Г дорожчий за всіх 

4. Неправильно побудовано речення 

А Це був величезний старий орел, злинялий од сонця й негоди. 

БКоцюбинський захоплювався й оспівував сонце у своїх творах 

ВВесна пройшла степом, визеленивши луки раніше, ніж торік. 

ГНемає такої людини, дорослої чи малої, яка б не любила лісу. 

 

Прочитайте текст і виконайте завдання 5-8 

(1) Сади цвіли в такому, здавалося, захваті, як ніколи; співали пташки, славлячи 

весну...(2) Природа прекрасна. (3) Несмак не притаманний їй ні в сполученні 

кольорів, ні у формах.(4) Немає в ній ні місця, ні часу, коли б земля не гармонувала 

з небом чи вода із землею. (5) Неманегарного дерева й квітів негарних, нема й не 

буде. (6) І як би не панувала в природі анархія випадковостей, якою б інертною й 

непіддатливою людським зусиллям вона не була, вона завжди буде дорога людині. 

5. Слово кольорів (речення 3) можна замінити синонімом 

А фарб    В мастей 

Б забарвлень    Г барв 

6. Простим є речення 

А перше    В четверте 

Б третє    Г п'яте 

7. Орфографічну помилку допущено в слові 

А несмак    В негарного 

Б не має    Г як би 

8. Вставним словом ускладнено речення 

А перше    В п'яте 

Б четверте    Г шосте 

Завдання 9-14 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише один 

правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді. 

9. Усі слова з часткою не треба писати разом у рядку 

А не/цікава історія, не/прочитана книжка, не/слухати брага 
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Б не/здійснена мрія, ще не/розгадана загадка, не/привітно дивитися 

В не/волити людину, не/захищений від вітру сад, не/грамотна стаття 

Г не/дочувати змалку, не/вибаглива людина, не/абиякий талант 

Д нелегкі/обов'язки, ніким не/зірвані квіти, не/доплетений вінок 

10. Правильно вжито прийменник у словосполученні 

А запізнитися із-за хуртовини 

Б звернутися по питанню відпустки 

В виконувати згідно з інструкцією 

Г проводити відповідно наказу 

Д працювати біля години 

11. Граматичну помилку допущено в рядку 

А якнайкраща пісня 

Б світліші скульптури 

В найвідоміша співачка 

Г щонайдрібна монета 

Д чи не найцікавіша історія 

12. Сполучник умови вжито в реченні 

А Повернулися додому, коли сонце сіло. 

Б Нині рідко бувають ранки, коли не співають солов'ї. 

В Коли починається літо, наша хата заквітчується. 

Г Коли людина виговориться, їй стає легше. 

Д Чи знає хтось, коли зникне зло на землі? 

13. Розділові знаки при передачі чужої мови правильно вжито в реченні 

А «Тікай, Марічко... не бійся душко... твій ворог танцює» - співала флояра. 

Б «Се він про Марічку, - з ляком подумав Іван. - Ось чого вона зникла!..» 

В Палагна... сердито обізвалася до мольфара - «Чого вилупив баньки? Не видів?» 

Г «Що ж, іди, Іванку, — покірно обзивалась Марічка, - Така нам доля судилась...» 

Д «Бувай здорова, Ковальова!», - щипав її Іван і пускавсь доганяти... 

14. Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження 

речення Вітер розносить аромат липи... вибрати 

А навіюючи ніжні спогади. 

Б що росте в нашому садку. 

В і ворохобить кущі шипшини. 

Г проте до нас він не долітає. 

Д хоч вона вже майже відцвіла. 

Завдання 15-16 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, 

позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ. 

15. Установіть відповідність. 

Фразеологізм Антонім 

1 аж кишить 

2 ні те ні се 

3 ні нари з уст 

4 ні кола ні хвоста 

подати голос 

повна чаша 

із заячий хвіст 

як на шилі 

на славу 

 

16. Установіть відповідність. 
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Розділовий знак Приклад (на місці крапок) 

1 тире 

2 кома 

3 знак оклику 

4 двокрапка 

А Мистецтво ... посередник міжлюдиною і Богом. 

Б «Ну, чого ж тебе понесло в поле...» —допитувалась мати. 

В Черниш уже не бачив нічого ... крімпротилежного берега. 

Г Україно... Доки жити буду,доти відкриватиму тебе. 

Д Ідея проста ... за всіма правиламисучасної науки 

змоделювати Київ. 
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Відповіді на тести зі вступних іспитів 

9 клас 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Варіант 

1 

а в б в г б в г в г в д а г 1в 

2а 

3д 

4б 

1г 2в 

3а 4д 

 

 

11 клас 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Варіант 

1 

г в а в г б б а г в г г б г 1в 

2д 

3а 

4б 

1а 2в 

3г 4д 
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Додаток № 5 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 17 
 

 

Н А К А З 
 

18 листопада 2021                                 м. Дніпро                                              № 420 
 

Про створення апеляційної комісії 

для розгляду спірних питань при 

прийомі осіб на навчання у 2022 році 

 

Для забезпечення об’єктивного проведення співбесіди та вступних випробувань, 

вирішення спірних питань щодо прийому осіб на навчання у 2022 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 соціально-економічного напряму 

підготовки П’ятковська О.С. 

 - голова методичної комісії гуманітарної підготовки Верещак І.М. 

 - голова циклової комісії бухгалтерського обліку Угріна Ю.В. 

 - голова циклової комісії електротехнічних професій Щербина В.А. 

 - голова циклової комісії машинобудівного напрямку Нікітенко Л.О. 

 

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                            Микола ТЕРЕНТЬЄВ 

 
Виконавець: 

Тетяна КОСТІНА  
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Додаток № 6 

Термін підготовки кваліфікованих робітників за державним та регіональним 

замовленням згідно робочих навчальних планів  

на 2022-2023р.  

№ 

з/п 

Державне 

або 

регіональне 

замовлення 

Код 

за 

ДК 

Перелік професій, спеціальностей 

та спеціалізацій 

Вид 

професійної 

підготовки 

Освітній рівень 

вступників 

Термін 

навчання 

згідно 

навчальних 

планів на 

2022-2023 

н.р. 

1 Д 8211 
Верстатник широкого профілю  

(4 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2025 

2 Д 7233 Слюсар-ремонтник (4 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2025 

3 Р 8333 
Машиніст крана (кранівник)  

(3 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2023 

4 Р 
7212 

7213 

Електрогазозварник (3 розряд) 

Рихтувальник кузовів (3 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2025 

5 Р 7212 Електрогазозварник (3 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2023 

6 Р 

7241 

 

7241 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування (3 розряд) 

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування (на 

автомобільному транспорті)  

(2 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2025 

7 Р 8211 
Оператор верстатів з програмним 

керуванням (3 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2023 

8 Р 7231 
Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів (3 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2023 

9 Р 
4113 

4121 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення  

(ІІ категорія) 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2026 

10 Р 
4121 

4211 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Контролер-касир (2 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2024 

11 Р 
5122 

7412 

Кухар (4 розряд) 

Кондитер (3 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2026 

12 Р 
5122 

5123 

Кухар (4 розряд) 

Офіціант (3 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова загальна 

середня освіта 

09.2022-

07.2026 
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Додаток № 7 

Витяг 

з протоколу № 2 методичної ради ВПУ № 17 

від 17.11.2021 

 

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. 8211 Верстатник широкого профілю Волкогон Л.В. 

2. 8211 Свердлувальник Волкогон Л.В. 

3. 8211 Шліфувальник Соболевський С.А. 

4. 8211 Фрезерувальник Мосейко Л.О. 

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 2021 року. 

 

 

 

Голова зборів: 

Заступник директора з НВР Костіна Т.Ю. 
 


