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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 
«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М.ДНІПРО»

ЗАТВЕРДЖУЮ 
В.о. директора 

ище професійне 
№ 55 м. Дніпро»
тяна МЕЛЬНИК

КРИТЕРІЇ 
відбору здобувачів освіти на навчання у 

Державному закладі професійної (професійно-технічної) освіти 
«Вище професійне училище № 55 м. Дніпро»

Загальні положення

Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Вище 
професійне училище № 55 м. Дніпро» - це державний навчальний заклад III- 
го атестаційного рівня професійно-технічної освіти, що здійснює підготовку 
робітників високого рівня кваліфікації з професій 7436 «Швачка», 7433 
«Кравець», 7433, 7435 «Кравець. Закрійник» з наданням повної загальної 
середньої освіти.

Прийом громадян до Державного закладу професійної (професійно- 
технічної) освіти «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро» на II 
атестаційний рівень здійснюється відповідно до Статуту за державним 
замовленням та угодами з юридичними і фізичними особами в порядку 
встановленому навчальним закладом на підставі Типових правил прийому до 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти України (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, із змінами 
внесеними наказами МОН від 09.04.2014 №314; від 07.02.2019 №152; від 
12.12.2019 №1550).
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Порядок відбору

Особи, які виявили бажання навчатися у Державному закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти “Вище професійне училище № 55 
м. Дніпро” подають на ім'я в.о. директора відповідну заяву.

Всі показники критеріїв відбору визначаються бальною системою і 
встановлюються загальною сумою балів з усіх груп критеріїв.

Приймальна комісія, в залежності від конкретних умов та обставин, 
встановлює прохідну суму балів для вступу в училище.

Для абітурієнтів визначаються наступні критерії щодо їх здібностей та 
підготовки:

- Рівень досягнень з повної загальної середньої підготовки (середній 
бал атестату) або неповної середньої підготовки (середній бал свідоцтва).

- Результати вступних випробувань з природничо-математичної, 
професійно-практичної підготовки (завдання вступних випробувань 
додаються).

2.1. З природничо-математичної підготовки оцінюються знання з 
математики, фізики та хімії:
- впевнене володіння обчислювальними навичками при виконанні дій 

з раціональними числами; виконання тотожних перетворень основних типів 
алгебраїчних та тригонометричних виразів; розв'язання рівнянь, задач на 
складання рівнянь та їх систем; володіння навичками вимірювання і 
обчислювання довжин, кутів і площ, які використовуються для розв'язання 
різних практичних задач;

- знання та використання основних фізичних формул;
- знання назв основних хімічних елементів та формул хімічних сполук.
2.2. З професійно-практичної підготовки оцінюється якість виконання 

практичного завдання.
3. Для абітурієнтів III ступеня багатоступеневої системи навчання 

здібність, старанність та прагнення до підвищення свого професійного рівня 
оцінюється за характеристикою майстра виробничого навчання, класного 
керівника, замовника кадрів.

На підставі результатів оцінювання екзаменаційною комісією вступних 
випробувань приймальна комісія оформлює протокол рішення зі списком 
абітурієнтів, рекомендованих для зарахування до училища, які 
затверджуються наказом в.о. директора.

Заступник директора з НВР Інна РУССКИХ


