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І. Загальна частина 
 

1.1. Правила прийому учнів до Вищого професійного училища № 17 

(далі ВПУ № 17) на 2017 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 (додаток № 1),  

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

відповідно до Положення про професійно-технічний навчальний заклад 

(додаток № 2), затвердженого Постановою КМУ від 5 серпня 1998 р. № 1240,  

ліцензії (серії АЕ № 270841 від 12.08.2013) на надання освітніх послуг, 

пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог 

до підготовки з робітничих професій (додаток № 3), 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 та № 176-л від 16.08.2017., свідоцтва про атестацію 

Вищого професійного училища № 17 (серія РД № 040483 від 16.10.2015) 

(додаток № 4), Статуту Вищого професійного училища № 17 (додаток № 5), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.02.2016 р. 

№ 110. 

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 здійснюється для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за професіями: 

1.  
8211 Верстатник широкого профілю  

8211 Оператор верстатів з програмним керуванням 

2.  8211 Оператор верстатів з програмним керуванням 

3.  
7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування  

8333 Машиніст крана (кранівник) 

4.  
7212 Електрогазозварник 

7213 Рихтувальник кузовів 

5.  7212 Електрогазозварник 

6.  

7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на автомобільному 

транспорті) 

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

7.  
7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

7233 Слюсар-ремонтник 
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8.  7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

9.  
4112 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

10.  
4112 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

4211 Контролер-касир 

11.  
5122 Кухар 

7412 Кондитер 

12.  
5122 Кухар 

5123 Офіціант 

13.  5122 Кухар 

1.5. Прийом громадян для отримання первинної професійної підготовки 

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

підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та 

державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах 

державної та комунальної власності.  

1.6. Прийом громадян понад регіональне та державне 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 № 554 

від 2 листопада 2017 року визначено та затверджено персональний склад 

комісії і порядок її роботи (додаток № 6). 

2.3. Правила прийому до ВПУ № 17 на 2018 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 9 квітня 2014 року № 344), затверджені наказом ВПУ № 17 

№ 566 від 03.11.2017 року (додаток № 7) 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 

учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу; 

• організовує підготовку та проведення конкурсного відбору; 

• 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, шляхом індивідуального спілкування з потенційними 

абітурієнтами, їх вчителями та батьками. 

Відповідно до ліцензії МОН України серія АЕ № 270841 від 12.08.2013 

на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на 
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рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, 

професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації,  

ВПУ № 17 здійснює у 2018 році прийом молоді на 13 робітничих професій 
(додаток № 8).  

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  2018 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. 

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. 
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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 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

(на автомобільному транспорті) 

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

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. 

5. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 

8211 Верстатник широкого профілю 

8211 Оператор верстатів з програмним керуванням 

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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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 автомобілів 

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: прийняття на 

роботу здійснюється  відповідно до законодавства. 

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 

8. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 

7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

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 60 осіб 

Спеціальні вимоги 

Вік по закінченню терміну навчання: прийняття на 

роботу здійснюється  відповідно до законодавства  

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 
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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 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. 

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 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 16 років  

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 
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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 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. 

13. 
Код за ДК 003-2010  

та назва професії 
5122 Кухар 

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 45 осіб 

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

Стать: чоловіча, жіноча. Медичні обмеження. 
 

Приймальна комісія приймає рішення щодо зарахування учнів на 

навчання за результатами співбесіди та за підсумками навчальних досягнень 

учнів з предметів загальної середньої школи.  

Зріз навчальних досягнень учнів здійснюється за наступним графіком: 
№ 

п/ п 
Професія 

Назва 

 групи 

Назва 

предмета 

Дата, час 

проведення 

1 

8211 Верстатник широкого профілю  

8211 Оператор верстатів з 

програмним керуванням 

М18–8/9 
Історія 

України 

22.08.2018 р. 

09.00 

2 
7212 Електрогазозварник 

7213 Рихтувальник кузовів 
Е18–3/9 Математика 

22.08.2018 р. 

09.00 

3 
7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 
Е18–25/9 Фізика 

22.08.2018 р. 

09.00 

4 
7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

7233 Слюсар-ремонтник 
С18–4/9 

Історія 

України 

22.08.2018 р. 

09.00 
№ 

п/ п 
Професія 

Назва 

 групи 

Назва 

предмета 

Дата, час 

проведення 
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5 

4113 Оператор з обробки інформації 

та програмного забезпечення 

4121 Обліковець з  

реєстрації бухгалтерських даних 

К18–21/9 Інформатика 
22.08.2018 р. 

09.00 

6 

4113 Оператор з обробки інформації 

та програмного забезпечення 

4121 Обліковець з  

реєстрації бухгалтерських даних 

К18–27/9 Математика 
22.08.2018 р. 

09.00 

7 
5122 Кухар 

7412 Кондитер 
НП18-2/9 Біологія 

22.08.2018 р. 

09.00 

8 
5122 Кухар 

5123 Офіціант 
НП18-35/9 

Українська 

мова  

22.08.2018 р. 

09.00 

9 
8211 Оператор верстатів з 

програмним керуванням 
М18–34/11 Математика 

23.08.2018 р. 

09.00 

10 7212 Електрогазозварник Е18–31/11 Математика 
23.08.2018 р. 

09.00 

11 8333 Машиніст крана (кранівник) М18-42/11 Фізика 
23.08.2018 р. 

09.00 

12 7231 Слюсар з ремонту автомобілів С18–29/11 
Історія 

України 

23.08.2018 р. 

09.00 

13 

4121 Обліковець з  

реєстрації бухгалтерських даних 

4211 Контролер-касир 

К18–36/11 
Українська 

мова  

23.08.2018 р. 

09.00 

14 5122 Кухар НП17-38/11 Хімія 
23.08.2018 р. 

09.00 
 

Завдання для проведення зрізу навчальних досягнень учнів з предметів 

загальної середньої школи (вступних випробувань) розробляються 

викладачами відповідних навчальних предметів, розглядаються на засіданнях 

циклових комісій та затверджуються методичною радою ВПУ № 17        

(додаток № 9 - витяг з протоколу методичної ради ВПУ № 17) 

В разі отримання вступниками однакового балу перевагу має та особа, у 

якій вище середній бал з предметів, внесених в додаток до свідоцтва про 

базову загальну середню освіту (для вступників на базі неповної загальної 

середньої освіти) або в додаток до атестату про повну загальну середню 

освіту освіту (для вступників на базі повної загальної середньої освіти). 

У разі оскарження результатів вступних випробувань 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 № 605 
(додаток № 10). 

27 серпня 2018 року приймальна комісія приймає рішення, оформляє  

протокол та оголошує список осіб, які рекомендовані  для зарахування на 

навчання у ВПУ № 17 за обраною професією та формою навчання та 

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

адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду (пр. Б. Хмельницького),    б. 

49А. 

Графік роботи приймальної комісії: 
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- з 15.01.2018. по 30.06.2018. - з 8ºº до 16ºº (крім суботи та неділі) 

- з 01.05.2018. по 01.09.2018. - з 8ºº до 18ºº (без вихідних). 

Училище має гуртожиток на 420 місць для проживання учнів у період 

навчання. Учні, які проживають за межами міста, забезпечуються місцями в 

гуртожитку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграду 

(пр. Богдана Хмельницького), б. 49Б.  Бронювання та розподіл кімнат 

здійснюються 22 та 23 серпня 2018 року (по закінченню співбесіди та 

вступних виробувань), поселення -  30 та 31 серпня 2018 року. 
 

ІІІ. Документи для вступу 
 

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

(додаток № 11). До заяви додаються: 

• документ про освіту (оригінал); 

• 6 фотокарток розміром 3 х 4 см; 

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

заклад (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 (2002 р.н. та 2003 р.н.) з результатами медичної комісії за 2018 рік, 

епікризом на підлітка, загальним аналізом крові, сечі, глюкози крові за 2018 

рік, аналізом групи крові, результатами електрокардіограми з розшифровкою 

за 2018 рік. 

• санітарний паспорт для абітурієнтів на професії «Кухар», «Кондитер», 

«Контролер-касир»; 

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 

підлітковим лікарем дитячої поліклініки на основі наданих медичних 

документів без повторного проходження медичної комісії в дитячій 

поліклініці ДЗ «СБЛ № 1 МОЗ України», яка розташована за адресою: м. 

Дніпро, вул. Титова, 29. 

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 співбесіди; 

- за результатами зрізу навчальних досягнень по підсумкам навчання в 

середній школі; 

- при навяності повного пакету документів, у тому числі медичного 

висновку про професійну придатність.  
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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 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 ПТНЗ, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з 

відзнакою і вступають до ПТНЗ 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 
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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 (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше 

працевлаштування. 

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

місцевого 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 учнів 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 міністерством освіти і науки України, міською державною 

адміністрацією, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної 

освіти та департаментом освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації.  
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Додаток № 1 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

14.05.2013          м. Київ     N 499 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за N 823/23355 

 
Про затвердження Типових правил прийому  

до професійно-технічних навчальних закладів України 

 
Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 

від 9 квітня 2014 року N 344 

На виконання статті 7 Закону України "Про професійно-технічну освіту" 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Типові правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, що додаються. 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2006 року N 441 "Про 

затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України", зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 05 липня 2006 року за N 790/12664 (із змінами). 

3. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві 
юстиції України. 

4. Департаменту управління справами (Запольська Н. М.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М. 
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

  

   Міністр       Д. В. Табачник 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ МОН України 14.05.2013 N 499 

Зареєстровано 
в Міністерстві юстиції України 

29 травня 2013 р. за N 823/23355 

 

Типові правила прийому 

до професійно-технічних навчальних закладів України 

 

I. Загальна частина 

1.1. Ці Типові правила є обов'язковими для професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та 

підпорядкування. 
1.2. До професійно-технічних навчальних закладів приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що 

перебувають в Україні на законних підставах. 

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на 
підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на 

навчання. 

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. 

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до 
чинного законодавства та міжнародних договорів. 

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 професійно-технічних навчальних закладів здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за 

такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

 кваліфікований робітник; 

 молодший спеціаліст. 

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або 

видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки 
кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної 

власності. 

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок 
коштів фізичних і юридичних осіб. 

II. Приймальна комісія 

2.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу здійснює приймальна комісія. 
2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та 

затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи. 

2.3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на наступний календарний рік розробляються відповідно до 
законодавства України, у тому числі цих Типових правил, затверджуються керівником професійно-технічного навчального закладу за 

погодженням зі структурними підрозділами з питань професійно-технічної освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не пізніше 01 грудня поточного року. 
2.4. Приймальна комісія: 

 організовує прийом заяв та документів; 
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 проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального 

забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального 

закладу; 

 організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору; 

 приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє 

протокол та оголошує відповідні списки осіб; 

 організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та 

професійної придатності вступників; 

 вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 

2.5. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться до відома вступників через засоби масової 

інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати: 

 перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією; 

 вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією; 

 плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями 

(спеціальностями) та спеціалізаціями; 

 форми та ступеневість навчання; 

 обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показаннями; 

 перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення 

(співбесіди, контрольні роботи з окремих предметів, тестування, іспити 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 вступників до професійно-технічних навчальних закладів, що проводять 

підготовку фахівців для галузей, які потребують обов'язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в 

інших медичних установах. 
2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому професійно-технічного навчального закладу 

відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів. 

III. Документи для вступу 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу, вказуючи обрану професію 

(спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають: 

 документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках 

- оригінал або завірену копію; 

 документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за результатами закінчення 

другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені 

професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію); 

 медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством; 

 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та 

кількість фотокарток); 

 копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності). 

Вступники пред'являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, 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). 

Абзац восьмий пункту 3.1 виключено (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 р. N 344) 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний 

документ. 

 

IV. Умови прийому 

4.1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання: 

 за рейтинговим списком вступників; 

 за результатами співбесіди; 

 за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну 

загальну середню освіту; 

 за результатами вступних випробовувань; 

 запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України. 

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів. 

4.3. Учні професійно-технічного навчального закладу, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і 

пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору. 
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 "молодший спеціаліст" у 

навчальних закладах III атестаційного рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем 
"кваліфікований робітник" відповідного напряму (спеціальності). 

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю 

знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту". 
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 квітня 1994 року N 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, 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; 
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 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 N 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 N 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); 

 особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу 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 професійно-технічного навчального закладу за обраною 

формою навчання. 

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву 
на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора цього закладу. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням 
договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для 

неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. 

5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України 
або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки 

кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення. 

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 основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-
технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при 

конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) 

професійно-технічний навчальний заклад може проводити додатковий прийом. 
6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного навчального закладу, а також тим, які без поважних причин не 

приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про 
що складається відповідний акт. 

6.5. Контроль за дотриманням цих Типових правил професійно-технічними навчальними закладами незалежно від форм власності 

та підпорядкування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної 
освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні 

заклади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними 

адміністраціями та створеними ними органами управління професійно-технічною освітою. 

  

Директор департаменту 

професійно-технічної освіти        В. В. Супрун 
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Додаток № 2 

 

 
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 

П О С Т А Н О В А 

від 5 серпня 1998 р. N 1240 

Київ 

 
Про затвердження Положення про 

професійно-технічний навчальний заклад 

 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 N 505 ( 505-

2013-п ) від 26.06.2013 N 414 ( 414-2015-п ) від 17.06.2015 } 

 
      Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 

{ Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

      1. Затвердити Положення про професійно-технічний навчальний заклад (додається). 

      2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 715 ( 715-93-п ) "Про 

затвердження Положення про професійний навчально-виховний заклад". 

  
     Прем'єр-міністр України                   В.ПУСТОВОЙТЕНКО  

 
 

 

  

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 серпня 1998 р. N 1240 

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про професійно-технічний навчальний заклад 

 

{ У тексті Положення слово "Міносвіти" замінено словом "МОН" згідно з Постановою КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 
 

  

I. Загальна частина 
  

     1. Професійно-технічний навчальний заклад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній 

освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я. 
      2. Головним завданням професійно-технічного навчального закладу є забезпечення права громадян України на професійне навчання 

відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і 

конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. 
      3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) до професійно-технічних навчальних 

закладів належать: 

      професійно-технічне училище відповідного профілю; 
      професійне училище соціальної реабілітації; 

      вище професійне училище; 

      професійний ліцей; 
      професійний ліцей відповідного профілю; 

      професійно-художнє училище; 

      художнє професійно-технічне училище; 
      вище художнє професійно-технічне училище; 

      училище-агрофірма; 

      вище училище-агрофірма; 
      училище-завод; 

      центр професійно-технічної освіти; 

      центр професійної освіти; 
      навчально-виробничий центр; 

      центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; 

      навчально-курсовий комбінат; 
      навчальний центр; 

      інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання. 

      Положення про зазначені професійно-технічні навчальні заклади затверджуються МОН. 
{ Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

      4. Засновниками професійно-технічного навчального закладу можуть бути центральні і місцеві органи виконавчої влади, 

підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадяни України. 
     Професійно-технічні навчальні заклади можуть бути засновані спільно з іноземними фірмами, установами, організаціями та 

іноземцями, якщо це не суперечить законодавству. 

     Порядок створення, реорганізації та ліквідації професійно-технічного навчального закладу затверджено постановами Кабінету 
Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 228 ( 228-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 196; 1996 р., N 7, ст. 216). 

      5. Професійно-технічний навчальний заклад розпочинає діяльність за умови наявності матеріально-технічної, навчально-методичної 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/783-2010-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/180-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/414-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/783-2010-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/715-93-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/783-2010-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/783-2010-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/228-94-%D0%BF
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бази, педагогічних кадрів і після одержання в установленому законодавством порядку ліцензії для провадження діяльності з надання 

освітніх послуг. 
{ Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

      6. Професійно-технічний навчальний заклад, що має статус юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в органах 

Державного казначейства (для державних та комунальних професійно-технічних навчальних закладів) і банках (для приватних 
професійно-технічних навчальних закладів), штамп, печатку із своїм найменуванням і діє на підставі статуту. 

{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

      7. Професійно-технічний навчальний заклад діє на підставі статуту, може мати філії, відділення, навчально-виробничі, навчально-
комерційні, видавничо-поліграфічні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи. 

      8. Статут професійно-технічного навчального закладу розробляється навчальним закладом та його засновником на основі цього 

Положення і затверджується: 
     МОН стосовно підпорядкованих йому професійно-технічних навчальних закладів, заснованих на державній власності; 

     міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади, 

засновані на державній формі власності, за погодженням із МОН; 
     місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно професійно-технічних навчальних закладів, 

заснованих на інших (крім державної) формах власності, за погодженням із МОН. 

 { Абзац п’ятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ N 414 ( 414-2015-п ) від 17.06.2015 } 
      9. Професійно-технічний навчальний заклад може утворювати в установленому порядку разом з навчальними закладами, а також з 

підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб. 

     Відносини професійно-технічного навчального закладу з іншими навчальними закладами та підприємствами, установами, 
організаціями - замовниками підготовки кадрів регулюються відповідно до укладених договорів. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з 

Постановою КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

      10. До основних повноважень і напрямів діяльності професійно-технічного навчального закладу належать: 
     а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та методів навчання; 

     б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність; 
     в) розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних планів і програм, визначення регіонального 

компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку; 

     г) розроблення правил прийому учнів, слухачів до навчального закладу на основі типових правил прийому; 
     д) формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням 

державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, 

організацій; 
     е) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-

інвалідів/інвалідів I-III групи та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям" ( 1768-14 ); 
{ Підпункт "е" пункту 10 в редакції Постанови КМ N 414 ( 414-2015-п ) від 17.06.2015 } 

     є) атестація педагогічних працівників; 

     ж) організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі їх стажування на підприємствах, в установах, 
організаціях; 

{ Підпункт "ж" пункту 10 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

     з) здійснення професійного навчання незайнятого населення, безробітних громадян та перепідготовки, підвищення кваліфікації 
працівників підприємств, установ, організацій; 

{ Підпункт "з" пункту 10 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

     и) організація виробничого навчання учнів, слухачів на виробництві та у сфері послуг; 
     і) забезпечення, здійснення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників; 

{ Підпункт "і" пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

     ї) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу; 

     й) визначення структури і штатного розпису з урахуванням установленого фонду заробітної плати; 

     к) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання учнів, слухачів; 

     л) видача документів про освіту встановленого зразка; 
{ Пункт 10 доповнено підпунктом "л" згідно з Постановою КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

     м) надання платних послуг, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України. 

{ Пункт 10 доповнено підпунктом "м" згідно з Постановою КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 
      11. Професійно-технічний навчальний заклад здійснює прийом учнів, слухачів за професіями відповідно до Державного переліку 

професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1117 ( 1117-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 70, ст. 2656), Національного 
класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" ( va327609-10 ) та за умови отримання ліцензій для провадження 

діяльності з надання освітніх послуг. { Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010; із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013 } 
     Учні, які мають базову загальну середню освіту, зобов'язані одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню 

освіту у професійно-технічному або в іншому навчальному закладі. 

     Учні, які з певних причин не можуть одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають 
базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу 

кваліфікацію. 

     Прийом на навчання учнів, слухачів здійснюється відповідно до державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами 
в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому, розробленими навчальним закладом на основі типових правил прийому до 

професійно-технічних навчальних закладів, що затверджуються МОН. 

      12. Професійно-технічна освіта здійснюється у професійно-технічних навчальних закладах за денною, вечірньою (змінною), очно-
заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними 

планами. 

{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 
      13. Професійно-технічна освіта є ступеневою. Ступеневість професійно-технічної освіти визначається у професійно-технічних 

навчальних закладах за відповідними рівнями кваліфікації і складністю професій. 

     Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має бути теоретично і практично завершеним і 
підтверджується присвоєнням учням робітничої кваліфікації згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками. 

     Положення про ступеневу професійно-технічну освіту затверджується Кабінетом Міністрів України. 

      14. Випускникові професійно-технічного навчального закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється 
освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії, групи) 

за Національною рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1341 (1341-
2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 101, ст. 3700), і видається документ про професійно-технічну освіту, зразок якого 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та вчені 

звання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 84). { Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ N 505 (505-2013-п ) 
від 26.06.2013 } 
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     Випускникам, які закінчили навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може 

присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст" за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також 
здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації. { Абзац другий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-

п ) від 27.08.2010 } 

     За зразкове ставлення до навчання і відмінні його результати випускник професійно-технічного навчального закладу може отримати 
документи про освіту з відзнакою встановленого зразка в порядку, визначеному МОН. { Абзац третій пункту 14 в редакції Постанови 

КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

      15. Випускникам професійно-технічного навчального закладу, які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами 
кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу професійну кваліфікацію, та особам, які пройшли курсове чи індивідуальне навчання, 

видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації. 

     Учням, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли кваліфікаційної атестації, видається довідка. 
      16. Випускникам, які навчалися професій, пов'язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під 

наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих 

об'єктах. Випускникам професійно-технічного навчального закладу, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ 
встановленого зразка про повну загальну середню освіту. 

      17. Організація навчально-виробничого процесу в професійно-технічному навчальному закладі здійснюється відповідно до 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, що затверджується МОН. 
      18. Мова навчання у професійно-технічних навчальних закладах визначається відповідно до вимог Конституції України ( 254к/96-

ВР ), законодавства України про мови. 

 II. Права, обов'язки, відповідальність та соціальний 
захист учнів, слухачів професійно-технічного 

навчального закладу 

      19. Учні, слухачі мають право на: 
     а) належні умови навчання за обраною професією; 

     б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 
     в) навчання професії за індивідуальною програмою; 

     г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу; 

     д) матеріальну допомогу; 
     е) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством; 

     є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я; 

     ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення; 
     з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією; 

     и) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які 

поєднують роботу з навчанням; 
     і) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової 

освіти відповідно до укладеної з навчальним закладом угоди; 

     ї) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон; 
     й) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, 

конкурсах; 

     к) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення 
навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо; 

     л) участь в об'єднаннях громадян; 

     м) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 
     н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які 

порушують права або принижують їх честь і гідність; 

     о) пільговий проїзд до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок 

відповідних видатків з місцевих бюджетів. 

{ Пункт 19 доповнено підпунктом "о" згідно з Постановою КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010; в редакції Постанови КМ N 414 

( 414-2015-п ) від 17.06.2015 } 
      20. Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, 

забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. 

      21. Учні, слухачі професійно-технічного навчального закладу зобов'язані: 
     а) додержуватись законодавства, моральних, етичних норм; 

     б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок; 

     в) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний 
культурний рівень; 

     г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком; 

     д) додержуватись вимог статуту навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку; 
     е) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників 

відповідних підприємств, установ, організацій; 

     є) дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики; 
     ж) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-

виховному процесі. 

      22. Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами навчальному закладу, підприємству, установі, організації, відшкодовуються 
ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства. 

      23. За невиконання обов'язків і систематичне порушення статуту професійно-технічного навчального закладу, правил внутрішнього 

розпорядку професійно-технічного навчального закладу, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, 
як попередження, догана, відрахування з навчального закладу. 

     Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу встановлюється його 

статутом та правилами внутрішнього розпорядку. 
      24. З професійно-технічного навчального закладу учень, слухач може відрахований за: 

     а) власним бажанням; 

     б) незадовільні успішність, поведінку; 
     в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; 

     г) вироком суду, що набрав чинності; 

     д) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу. 
     Учень, слухач при відрахуванні з професійно-технічного навчального закладу може бути атестований за досягнутим рівнем 

кваліфікації. 
      25. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій 

діяльності та за інші досягнення застосовуються різні форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів, передбачені 

статутом професійно-технічного навчального закладу. 
     Матеріальне заохочення учнів, слухачів у професійно-технічних навчальних закладах може здійснюватися в установленому 

законодавством порядку за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, 
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організацій, громадян. { Абзац другий пункту 25 в редакції Постанови КМ N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013 } 

      26. Час навчання у професійно-технічному навчальному закладі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до 
безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо 

перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за одержаною професією не перевищує трьох місяців. 

     Випускникам професійно-технічного навчального закладу денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається 
оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної 

основної відпустки випускників віком до 18 років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років - відповідно до 

встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади. 
     Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що 

дає право на щорічну основну відпустку. 

     Випускникам професійно-технічного навчального закладу, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання 
першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно із законодавством. 

     Інші питання соціального захисту учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу регулюються законодавством. 

      27. Учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів видається учнівський квиток. 
 III. Педагогічні працівники професійно-технічних 

навчальних закладів 

      28. До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти належать 
викладачі, педагоги професійного навчання, вихователі, майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого 

навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні психологи, педагоги соціальні, керівники фізичного виховання, 

керівники професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники та інші 
працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і забезпеченням навчально-виховного процесу. { Абзац перший пункту 28 в 

редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

     Педагогічною діяльністю у професійно-технічних навчальних закладах та установах професійно-технічної освіти можуть займатися 
особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан яких дає змогу 

виконувати обов'язки педагогічного працівника. 
     Вимоги до педагогічного працівника визначаються їх кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються Мінсоцполітики за 

поданням МОН. { Абзац третій пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013 } 

     З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, їх 
професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу та авторитету, забезпечення ефективності навчально-

виробничого процесу професійно-технічні навчальні заклади проводять атестацію педагогічних працівників, за результатами якої 

приймаються рішення щодо відповідності педагогічного працівника займаній посаді, встановлення рівня його кваліфікації, присвоєння 
йому відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання або звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, 

передбаченому законодавством. Періодичність обов’язкової атестації та порядок її проведення встановлюються МОН. { Аабзаци 

четвертий і п’ятий замінено абзацом згідно з Постановою КМ N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013 } 
      29. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників визначаються Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), Законом 

України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. 

     Педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну 
відповідальність згідно з законодавством. 

 IV. Управління професійно-технічними 

навчальними закладами 
      30. До органів управління професійно-технічною освітою належать: { Абзац перший пункту 30 в редакції Постанови КМ N 505 

( 505-2013-п ) від 26.06.2013 } МОН; 

      міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади; 
      Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також утворені 

ними структурні підрозділи з питань професійно-технічної освіти (місцеві органи управління професійно-технічною освітою). { Абзац 

четвертий пункту 30 в редакції Постанови КМ N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013 } 

 { Абзац п'ятий пункту 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 } 

      Повноваження органів управління професійно-технічною освітою визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом 

України "Про освіту" ( 1060-12 ), Законом України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), іншими законодавчими актами 
України. { Абзац шостий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013 } 

  

     31. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування професійно-технічного навчального закладу є загальні збори 
(конференція) колективу навчального закладу, які вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виробничої, навчально-

виховної, навчально-методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу, визначають та рекомендують 

кандидатури на посаду директора професійно-технічного навчального закладу. Рішення загальних зборів (конференції) колективу 
навчального закладу мають дорадчий характер. 

      32. Керівництво діяльністю державного професійно-технічного навчального закладу здійснює директор, якого призначає МОН, 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади. 
     Директор державного професійно-технічного навчального закладу призначається на посаду за результатами конкурсу, який 

проводиться Радою міністрів Автономної Республіки Крим (обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією) в 

порядку, встановленому МОН, шляхом укладення з ним трудового договору (контракту) МОН, міністерствами та іншими 
центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади. Директор призначається на 

посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства. 

{ Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013 } 
      33. Директор державного професійно-технічного навчального закладу: 

     а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників; 
     б) діє від імені навчального закладу, представляє його у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, відкриває рахунки 

в органах Державного казначейства; 

{ Підпункт "б" пункту 33 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } 
     в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності навчального закладу; 

     г) приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові 

обов'язки, формує педагогічний колектив; 
     д) створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, учнів і слухачів, для використання і впровадження ними 

прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів; 

     е) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, учнів і слухачів та застосовує до них передбачені 
законодавством стягнення; 

     є) затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний розпис і чисельність працівників навчального закладу; 
     ж) установлює премії і доплати до посадових окладів і ставок заробітної плати працівників навчального закладу за конкретні 

результати праці; 

     з) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання. 
      34. Органи управління професійно-технічною освітою можуть делегувати директору державного професійно-технічного 

навчального закладу інші повноваження. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/783-2010-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/180-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2013-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/783-2010-%D0%BF
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      35. Директор державного професійно-технічного навчального закладу щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) 

колективу навчального закладу. 
     Порядок керівництва професійно-технічним навчальним закладом іншої форми власності визначає засновник. 

 V. Фінансування та матеріально-технічна 

база професійно-технічного навчального закладу 
      36. Фінансування професійно-технічної підготовки робітників, соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників у 

державних або комунальних професійно-технічних навчальних закладах у межах обсягів державного замовлення здійснюються на 

нормативній основі за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. { Абзац перший пункту 36 в редакції Постанови КМ N 783 
(783-2010-п ) від 27.08.2010 } 

     Підготовка робітничих кадрів понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за 

рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 
      37. Обсяги бюджетного фінансування державних професійно-технічних навчальних закладів не можуть зменшуватися або 

припинятися за наявності інших джерел фінансування. 

      38. Додаткові джерела фінансування визначаються Законом України "Про освіту", Законом України "Про професійно-технічну 
освіту", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. 

     Професійно-технічні навчальні заклади, засновані на інших (крім державної) формах власності, утримуються за рахунок коштів 

засновника. 
      39. Відповідно до статті 50 Закону України "Про професійно-технічну освіту" атестовані професійно-технічні навчальні заклади 

інших форм власності можуть фінансуватися з Державного бюджету України за умови отримання ними державного замовлення на 

первинну професійну підготовку молоді. 
      40. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів професійно-технічний навчальний 

заклад, як правило, повинен мати: 

     навчальні кабінети і лабораторії, обладнані відповідними засобами навчання; 
     навчально-виробничі майстерні, дільниці, навчальні господарства, полігони (для кожної професії чи групи професій), обладнані 

необхідною навчальною технікою, верстатами, машинами, механізмами, матеріалами, інструментом, іншими засобами навчання; 
     приміщення, споруди, інвентар, інше приладдя, необхідні для фізичного виховання, гурткової, секційної та іншої позаурочної 

роботи; 

     бібліотеку, читальний та актовий зали, приміщення для медичного обслуговування, їдальню і гуртожиток, обладнані відповідно до 
діючих нормативів та санітарних норм. 

     Приміщення і споруди професійно-технічного навчального закладу обладнуються та експлуатуються відповідно до вимог охорони 

праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм. 
      41. Об'єкти права власності, закріплені засновником за державним професійно-технічним навчальним закладом, перебувають у 

користуванні цього закладу. 

     Функції управління майном професійно-технічного навчального закладу здійснює його засновник. 
     Професійно-технічний навчальний заклад несе відповідальність перед засновником за збереження та використання за призначенням 

закріпленого за ним майна. Контроль за використанням цього майна здійснюється засновником. 

      42. Державні підприємства і підприємства з іншою формою власності мають право передавати безкоштовно державним професійно-
технічним навчальним закладам техніку, обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні, а також 

фінансові ресурси. 

 VI. Міжнародне співробітництво 
      43. Професійно-технічний навчальний заклад, його засновник мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати 

відповідно до законодавства прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо. 

      44. Державний професійно-технічний навчальний заклад має право відповідно до законодавства провадити зовнішньоекономічну 
діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний 

рахунок. 

      45. Професійно-технічний навчальний заклад користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством. 

      46. Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються професійно-технічним навчальним 

закладом для забезпечення діяльності, передбаченої його статутом. 

 
 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/783-2010-%D0%BF
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Додаток № 3 
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Додаток № 6 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Вище професійне училище № 17 

 

НАКАЗ 

 

02 листопада 2017             м. Дніпро № 554 

 
Про організацію роботи приймальної 

комісії ВПУ № 17 у 2018 році 
 

Організація роботи приймальної комісії регламентується «Правилами прийому до вищого 

професійного училища № 17», затвердженими рішенням педагогічної ради (протокол № 6 від 02.11.2017). 

Для забезпечення роботи приймальної комісії, комплектування навчальних груп прийому 2018 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  - Щербина В. А. 

 - заступник директора з ВР - Купріяненко М.О. 

Секретар  - майстер виробничого навчання - Ситник Н.Ф.  

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

 - старший майстер - Ющенко О.В. 

 - старший майстер - Чиньонова О.В. 

 - голова профкому - Макашова І.А 

 - соціальний педагог - Чеша О.М. 

 - бібліотекар  - Лукіна Г.В. 

 - інженер-електронік - Проданова І.Г. 

 - інженер-електронік - Матвієнко О.В. 

 - лаборант  - Замкова О.Л. 

 

2. Призначити інженера-електроніка Матвієнко О.В. відповідальною за введення 

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

3. Фельдшеру Філь Г.М. 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 Чешу О.М. 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 учнів, 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 25 серпня 2018 року надати до навчальної частини училища 

протокол рішення комісії зі списками абітурієнтів, розподілених по навчальним групам; 
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6. Призначити заступника директора з НВР Купріяненко М.О., секретаря 

приймальної комісії Ситник Н.Ф. 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 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). 

8. Керівникам навчальних підрозділів Псарьовій Н.М., Ющенко О.В., Чиньоновій 

О.В. надати графік роботи підлеглих педагогічних працівників в приймальній комісії 

училища в період з 01.05.2018. по 01.09.2018. в нижче вказаний час: 

- з 15ºº до 18ºº – понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця 

- з 09ºº до 14ºº – субота, неділя 

Термін: до 01.04.2018. 

9. Секретарю приймальної комісії Ситник Н.Ф. в термін до 30.08.2018 року 

організувати передачу за актом особистих справ абітурієнтів секретарю навчальної 

частини училища Чепурній В.А. згідно протоколу рішення комісії. 

10. Заст. директора з НВР Купріяненко М.О. у визначені терміни надавати до 

департаменту освіти і науки інформацію про хід прийому учнів до ВПУ № 17 у 2018 році. 

11. Керівникам навчальних підрозділів Псарьовій Н.М., Ющенко О.В., Чиньоновій 

О.В. систематично аналізувати комплектацію навчальних груп прийому 2018 року, 

контролювати хід їх комплектування та рівень виконання плану набору кожним 

працівником підрозділу. 

12. Призначити заступника директора з НР Псарьову Н.М. відповідальною за 

складання графіку проведення конкурсного відбору та співбесід з абітурієнтами ВПУ № 

17. 

13. Заступнику директора з НВР Щербині В.А. довести наказ до відома колективу 

на нараді 05.11.2017 року. 

14. Секретарю директора ознайомити під підпис з наказом керівників навчальних 

підрозділів Псарьову Н.М., Купріяненко М.О., Ющенко О.В., Чиньонову О.В. 

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора ВПУ № 17    В.А.Щербина 
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Додаток № 7 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Вище професійне училище № 17 

НАКАЗ 

 

03 листопада 2017 р.         м. Дніпро        № 566 
 

Про затвердження правил та обсягів  

прийому на 2018 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 02.11.2017 (протокол № 6) 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 «молодший 

спеціаліст» 

1.4. Положення про конкурсний відбір учнів на ІІІ ступень професійно-технічної освіти у 2018 році 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

2. Затвердити обсяги прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» : 

№ 

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  
8211 Оператор верстатів з програмним керуванням 

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 
7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

30 30  
7233 Слюсар-ремонтник 

5 
4113 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 60 60  

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

6 
5122 Кухар 

30 30  
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 автомобілів 30  30 

12 
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

30  30 
4211 Контролер-касир 

13 5122 Кухар 30  30 

Всього: 420 240 180 

3. Затвердити обсяги прийому за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» на 2018 рік: 

№ 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., Ющенко О.В., 

Чиньонову О.В., Калину Н.В. відповідальними за організацію професійно - орієнтаційної роботи серед 

підлеглих працівників з подальшим контролем якості цієї роботи. 
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5. Призначити старшого майстра Ющенко О.В. відповідальною за комплектацію навчальних груп 

машинобудівного підрозділу загальною чисельністю 285 осіб, у т.ч.: 

 

№ 

з/п 
Назва групи Назва професії (спеціальності) Всього: 

У тому числі: 

9 кл. 11 кл. МС 

1 М18-8/9 
Верстатник широкого профілю 

30 30   
Оператор верстатів з програмним керуванням 

2 Е18-3/9 
Електрогазозварник 

30 30   
Рихтувальник кузовів 

3 Е18-25/9 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 
30 30   

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування (на 

автомобільному транспорті) 

4 С18-4/9 
Слюсар з ремонту автомобілів 

30 30   
Слюсар-ремонтник 

5 М18-34/11 Оператор верстатів з програмним керуванням 30  30  

6 М18-42/11 Машиніст крана (кранівник) 30  30  

7 Е18-31/11 Електрогазозварник 30  30  

8 С18-29/11 Слюсар з ремонту автомобілів 30  30  

9 М18-1/МС Галузеве машинобудування 15   15 

10 Е18-11/МС Прикладна механіка 15   15 

11 Е18-15/МС Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 15   15 

  Всього: 285 120 120 45 

 

6. Призначити старшого майстра Чиньонову О.В. відповідальною за комплектацію навчальних груп 

непромислового підрозділу загальною чисельністю 195 осіб, у тому числі: 

 

№ 

з/п 
Назва групи Назва професії (спеціальності) Всього: 

У тому числі: 

9 кл. 11 кл. МС  

1 

К18-21/9 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

60 

30   

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

К18-27/9 

 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 30   

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

2 НП18-2/9 
Кухар 

30 30   
Кондитер 

3 НП18-35/9 
Кухар 

30 30   
Офіціант 

4 К18-36/11 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

30  30  
Контролер-касир 

5 НП18-39/11 Кухар 30  30  

6 К18-33/МС Облік і оподаткування 15   15 

Всього: 195 120 60 15 

 

7 Старшим майстрам навчальних підрозділів Ющенко О.В., Чиньоновій О.В., заступнику директора з 

НР Псарьовій Н.М. визначити майстрів виробничого навчання та класних керівників, відповідальних за 

комплектацію груп нового набору.  

Термін: до 01.12.2017. 

8. Керівникам структурних підрозділів ознайомити з наказом підлеглих працівників. 

9. Контроль за виконання наказу покласти на заступника директора з НВР  Щербину В.А. 

 

 

 

В.о. директора ВПУ № 17                                     В.А.Щербина 
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Додаток № 8 

Прийом 

 на навчання у 2018 році для підготовки фахівців  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»  

 

№ 

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  
8211 

Оператор  

верстатів з програмним керуванням 

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 
7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

30 30  
7233 Слюсар-ремонтник 

5 

4113 
Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 
60 60  

4121 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

6 
5122 Кухар 

30 30  
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 автомобілів 30  30 

12 
4121 

Обліковець  

з реєстрації бухгалтерських даних 30  30 

4211 Контролер-касир 

13 5122 Кухар 30  30 

  Всього: 420 240 180 
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Додаток № 9 

 

Витяг  

з протоколу № 2 методичної ради ВПУ № 17 

від 27.10.2017 
ІІ. СЛУХАЛИ: 

4. 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 2018 року з предметів загальосвітньої 

підготовки: 

№ 

п/ п 
Професія 

Назва 

 групи 

Назва 

предмета 

Групи на базі 9 класів  

1 
8211 Верстатник широкого профілю  

8211 Оператор верстатів з програмним керуванням 
М18–8/9 Історія України 

2 
7212 Електрогазозварник 

7213 Рихтувальник кузовів 
Е18–3/9 Математика 

3 
7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 
Е18–25/9 Фізика 

4 
7231 Слюсар з ремонту автомобілів 

7233 Слюсар-ремонтник 
С18–4/9 Історія України 

5 

4113 Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

К18–21/9 Інформатика 

6 

4113 Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

К18–27/9 Математика 

7 
5122 Кухар 

7412 Кондитер 
НП18-2/9 Біологія 

8 
5122 Кухар 

5123 Офіціант 
НП18-35/9 Українська мова  

Групи на базі 11 класів 

9 8211 Оператор верстатів з програмним керуванням М18–34/11 Математика 

10 7212 Електрогазозварник Е18–31/11 Математика 

11 8333 Машиніст крана (кранівник) М18-42/11 Фізика 

12 7231 Слюсар з ремонту автомобілів С18–29/11 Історія України 

13 
4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 

4211 Контролер-касир 
К18–36/11 Українська мова  

14 5122 Кухар НП17-38/11 Хімія 
5. Голів циклових (методичних) комісій: природничо-математичного циклу - Чорну Ю.С.; 

гуманітарного циклу – Лимар Т.О.; інформаційних технологій - Додух А.В.; суспільствознавства - Гордєєву 

Н.М. з пропозицією застосовувати завдання зовнішнього незалежного оцінювання.  

ІІІ. УХВАЛИЛИ: 

5. Затвердити завдання для проведення вступних випробувань з навчальних предметів 

загальноосвітньої підготовки: математика, історія України, інформатика, українська мова, фізика, хімія, 

біологія  в термін до 01 січня 2018 року.  

Голова зборів:                                                    

заступник директора з НВР Щербина В.А.                
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Додаток № 10         

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 
 

Вище професійне училище № 17 
 

Н А К А З 
 

 

 

22 листопада 2017 

 

м. Дніпро 

 

№ 605 
 

 

 

 

Про створення апеляційної комісії 

для розгляду спірних питань при прийомі 

осіб на навчання у 2018 році 
 

 

Для забезпечення об’єктивного проведення співбесіди та вступних 

випробувань, вирішення спірних питань щодо прийому осіб на навчання у 2018 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 циклової комісії природничо-математичних дисциплін              

Чорна Ю.С. 

 - голова циклової комісії суспільних дисциплін Гордєєва Н.М. 

 - голова циклової комісії гуманітарних дисциплін Бахтіаров С.В. 

 - голова циклової комісії інформаційних технологій Додух А.В. 

 

2. У разі незгоди батьків учнів 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. 

 

 

В.о. директора ВПУ № 17   В.А.Щербина 

 

 


