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КРИТЕРІЇ
відбору здобувачів освіти на навчання у

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

1. 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» здійснюється 
відповідно до чинних Правил прийому за місцевим замовленням та угодами з 
юридичними і фізичними особами в порядку, встановленому закладом освіти 
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; від 10.06.2022 № 541).



2. 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. керівника 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.

Критерієм для визначення здібностей та рівня підготовки абітурієнтів є 
результати вступних випробувань у формі співбесіди з виявлення рівня 
математичної та мовленнєвої підготовки, а також психологічної готовності 
до навчання за обраною професією (питання додаються).

У випадку отримання вступниками однакової кількості балів за 
результатами вступних випробувань, враховується середній бал документу 
про здобуття базової або повної загальної середньої світи.

На підставі результатів конкурсного відбору приймальна комісія 
формує списки абітурієнтів та оформлює протокол рішення зі списком 
абітурієнтів, рекомендованих для зарахування до училища, які 
затверджуються наказом в.о. керівника.
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