


І. Загальна частина 
 

1.1. Правила прийому здобувачів освіти до Вищого професійного 

училища № 17 (далі ВПУ № 17) на 2020 рік для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра розроблені згідно 

Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

фахового молодшого бакалавра в 2020 році, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019  № 1350, 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, 

рішення про ліцензування спеціальностей, визначене наказом Міністерства 

освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 та сертифікатів про 

акредитацію спеціальностей.  

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

в Україні на законних підставах. 

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття 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 освітньо-

кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» здійснюється за 

спеціальностями: 

1.  071 Облік і оподаткування 

2.  133 Галузеве машинобудування 

3.  131 Прикладна механіка 

4.  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/paran9#n9
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1.5. Прийом громадян для отримання фахової передвищої освіти 

здійснюється за рахунок бюджетних коштів на 2020 рік на оплату послуг з 

підготовки фахового молодшого бакалавра на умовах регіонального 

замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти 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 № 495 

від 21 листопада 2019 року визначено та затверджено персональний склад 

комісії і порядок її роботи. 

2.3. Правила прийому здобувачів освіти до Вищого професійного 

училища № 17 на 2020 рік для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста розроблені згідно Умов прийому на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр в 2020 

році, Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів 

України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

14.05.2013 р. № 499. 

2.4. Прийом заяв та документів починається 01 липня 2020 та 

закінчується 22 липня 2020 о 18.00 год. 

 Вступні іспити та фахові випробування проводяться з 23 липня 2020 до 

28 липня 2020. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних та 

фахових випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування 

формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією 

з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра за 

державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 

12.00 год. 03 серпня 2020. 

Зарахування вступників відбувається за державним або регіональним 

замовленням не пізніше 12.00 год. 05 серпня 2020. 

2.5. Здійснює підготовку до проведення конкурсного відбору; оформляє 

протокол та надає відповідні списки осіб, рекомендованих до зарахування. 
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2.6 Правила прийому до ВПУ № 17 доводяться до відома вступників 

шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу освіти та розміщення 

на інформаційних стендах в приймальній комісії.  

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ПРИЙОМУ У 2020 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 
Фахова передвища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Фаховий молодший бакалавр 

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 
Фахова передвища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Фаховий молодший бакалавр 

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 Фахова передвища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Фаховий молодший бакалавр 

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 Фахова передвища освіта 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень випускника 
Фаховий молодший бакалавр  

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 

робітника»; результатів вступного іспиту з української мови. 
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  Завдання для фахового виробування розробляються членами 

відповідних циклових комісій та затверджуються заступником директора з 

навчально-виробничої роботи.  

Відбір випускників ЗП(ПТ)О здійснюється згідно «Положення про 

конкурсний відбір учнів на III ступінь професійно-технічної освіти у 2020 

році для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Фаховий молодший 

бакалавр» (додаток № 1),  затвердженого наказом ВПУ № 17 від 21 листопада 

2019 року № 496 на підставі рішення педагогічної ради (протокол № 11 від 21 

листопада 2019). 

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 

23.07.20. 

09.00 

Фахове вступне 

випробування  

27.07.20. 

12.00 

2.  
131 Прикладна 

механіка 

Вступний 

іспит з 

української 

мови 

23.07.20. 

09.00 

Фахове вступне 

випробування  

27.07.20. 

12.00 

3.  
133 Галузеве 

машинобудування 

Вступний 

іспит з 

української 

мови 

23.07.20. 

09.00 

Фахове вступне 

випробування  

27.07.20. 

12.00 

4.  071 Облік і аудит 

Вступний 

іспит з 

української 

мови 

23.07.20. 

09.00 

Фахове вступне 

випробування  

27.07.20. 

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 21.11.2019 за № 491. 

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. 

Зарахування вступників відбувається за державним або регіональним 

замовленням не пізніше 12.00 год. 05 серпня 2020. 
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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 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового 

молодшого бакалавра 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 (паспорт громадянина 

України); 

- 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 заклад 

освіти (за наявності); 

- копію військового квитка або тимчасового посвідчення - 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. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

фахового молодшого бакалавра для вступу на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника здійснюється за 

результатами вступного іспиту та фахового випробування. 

4.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр, зараховуються 

результати вступного іспиту з української мови та фахового вступного 

випробування. 

4.3. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника конкурсний бал розраховується за формулою: 

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 +ОУ, 

де П1 - оцінка вступного іспиту з української мови; П2 - оцінка 

фахового вступного випробування. ОУ - бал призерам ІІІ етапу 

Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів освіти 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки 

вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою. 

4.4. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень його середній бал вважається 

таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

4.5. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з 

якими вступник допускається до участі у конкурсі, визначено у Положенні 

про конкурсний відбір здобувачів освіти на ІІІ ступінь професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2020 році для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр», затвердженого 

наказом ВПУ № 17 від 21.11.2019 №496. 

4.6. Програми вступних іспитів та фахових випробувань розробляються 

відповідними цикловими комісіями за певними спеціальностями. У 

програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників. 

4.7. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а 

також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому 

документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному 
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відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не 

допускається. 

4.8. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені ВПУ 

№17, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок 

роботи якої затверджуються наказом закладу освіти. 

4.9. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших 

конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.  

 

V. Зарахування 

5.1. Накази про зарахування на навчання видаються директором               

ВПУ  № 17 на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування 

на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та 

оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті 

закладу освіти у вигляді списку зарахованих. Зарахування вступників 

відбувається за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 

год. 05 серпня 2020. 

5.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника 

скасовується приймальною комісією у разі подання вступником 

недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту 

раніше освіту.  

5.3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування 

(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) за 

власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними 

документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

5.4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять 

протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування 

скасовується в частині, що стосується цієї особи. 

5.5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього 

розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з 

числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому 

накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази 

до 18.00 год. 19 вересня. 
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5.6. Зараховуються поза конкурсом: 

- особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-

14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане 

право на прийом без екзаменів до закладу освіти за результатами співбесіди; 

- особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

5.7. Першочергово зараховуються за інших рівних умов: 

- 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 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які 

отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного 

рівня за відповідними професіями (спеціальностями); 

5.8. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у 

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

приймальної комісії.  

5.9. Після вступних випробувань зарахування до ВПУ № 17 може 

супроводжуватись укладанням договору між закладом освіти, замовником 

робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником про 

навчання та подальше працевлаштування. 

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

місцевого бюджету на оплату послуг з підготовки фахового молодшого 

бакалавра на умовах регіонального замовлення здійснюється в межах 

затвердженого регіонального замовлення. 

 

VІ. Прикінцеві положення 

6.1. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування 

(наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) за 

власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними 

документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran97#n97
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12/paran97#n97
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/796-12
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6.2. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять 

протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування 

скасовується в частині, що стосується цієї особи. 

6.3. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього 

розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з 

числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому 

накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази 

до 18.00 год. 19 вересня. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, 

зберігаються протягом шести місяців, а потім знищуються, про що 

складається відповідний акт. 

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ВПУ № 17 

здійснюється Міністерством освіти і науки України, міською радою, що 

реалізує державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти та департаментом освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації.  

6.6. Правила прийому до ВПУ № 17 діють до 31 грудня 2020 року. 


