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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до державного професійно-технічного навчального закладу
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

у 2018 році
І. Загальна частина
1.1. Правила прийому учнів до державного навчального закладу
«Дніпровський центр професійно – технічної освіти» на 2018 рік розроблені
згідно
- Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів
України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від
14.05.2013р. N 499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05. 2013р.
No823/23355 (Додаток 1);
- відповідно до Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від
05.08.1998 р. №1240 (зі змінами від 17.06.2015р.) (Додаток 2);
- ліцензія «Дніпровський центр професійно – технічної освіти» від
01.04.2015 АЕ № 636250 та витяг ЛП №02154-000164 з Єдиної державної
електронної бази з питань освіти (Додаток 3);
- сертифікат про державну акредитацію з підготовки перепідготовки та
підвищення кваліфікації водія від 08.10.2013р, Серія ДДАІ № 002455 (Додаток 4)
- свідоцтва про атестацію Дніпровського центра професійно – технічної
освіти від 02.08.2017, РД № 045633 (Додаток 5);
- Статуту ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно – технічної освіти»,
затвердженого наказом МОН від 30.05.2017 № 759 (Додаток 6).
1.2. До центру приймаються тільки громадяни України.
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 центру здійснюється для здобуття професій
(спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
кваліфікований робітник.
1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за
рахунок бюджетних коштів на 2018 рік на оплату послуг з підготовки

кваліфікованих робітників на умовах регіонального та/або державного замовлення
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної
власності.
1.6. Прийом громадян понад регіональне та/або державне замовлення, а
також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів
фізичних і юридичних осіб.
ІІ. Приймальна комісія
2.1. Прийом до Дніпровського центру професійно-технічної освіти здійснює
приймальна комісія.
2.2. Очолює приймальну комісію директор Центру. На підставі рішення
педради від 20.11.2017р., протокол №16 та наказом по Центру від 03.11.2017р.
№ 491 визначено та затверджено персональний склад комісії і порядок її роботи
на 2018 рік (Додаток 7, 8).
2.3 Правила прийому до Дніпровського центру професійно – технічної
освіти на 2018 рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі
Типових правил, затверджуються директором Дніпровського центру професійно –
технічної освіти за погодженням з Департаментом освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації не пізніше 01 грудня 2017
року.
2.4. Приймальна комісія:
організовує прийом заяв та документів;
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
закладу професійної (професійно-технічної) освіти, 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 Дніпровського центру професійно-технічної
освіти доводяться до відома вступників через засоби масової інформації,
інформаційні, стенди та на сайті центру www.dnvcpprmgz.org.ua і мають таку
специфіку:

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 на 2018рік,
освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників,
строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
форми та ступеневість навчання.
2.5.1. Відповідно до ліцензії МОН України серія АЕ № 636250 від
01.04.2015 та витягу ЛП №02154-000164 з Єдиної державної електронної бази з
питань освіти Дніпровський центр професійно-технічної освіти має право на
надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням первинної професійної освіти
на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійнотехнічного навчання (Додаток 10).
2.5.2. Обмеження з професій (спеціальностей) за медичними та віковими
показниками здійснюється відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007р. №246 «Про
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007р. за
№846/1413 (Додаток 9).
2.5.3. Прийом до Дніпровського центру професійно-технічної освіти
проводиться відповідно графіку, затвердженого наказом по Центру від 21.11.2017
№519 , шляхом вступних випробувань, які розглянуті на засіданнях методичних
комісій, протокол № 3 від 07.11.2017р. (Додаток 11, 12, 13).
2.5.4. Вступні випробування проводяться згідно розкладу, затвердженого
наказом директора Дніпровського центру професійно-технічної «Про проведення
вступних випробувань».
2.5.5. Загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та
порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал
вирішується за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну
середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.
2.5.6. Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань
відбувається після заяви голови приймальної комісії на засіданні апеляційної
комісії, склад якої затверджено наказом директора від 21.11.2017 №519. Висновки
комісії є остаточними (додаток 12).
2.5.7. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години)
здійснюється відповідно до наказу Дніпровського центру професійно-технічної
освіти № 491 від 03.11.2017 р. (додаток 1):

- Адреса приймальної комісії відділення машинобудування:
м. Дніпро, вул. Алтайська, 6-а; робочі дні: понеділок - п'ятниця;
час роботи: з 8.00-18.00, субота, неділя з 9.00-14.00.
- Адреса приймальної комісії відділення зв’язку:
м. Дніпро, вул. Стартова, 15;
робочі дні: понеділок - п'ятниця; час роботи: з 8.00-18.00,
субота, неділя з 9.00-14.00;
- Адреса приймальної комісії відділення автотранспорту та будівництва:
м. Дніпро, вул. Самодриги, 4;
робочі дні: понеділок - п'ятниця; час роботи: з 8.00-18.00,
субота, неділя з 9.00-14.00.
2.5.8. Дніпровський центр професійно-технічної освіти гарантує надання 170
місць у гуртожитку учням, які проживають за межами м. Дніпро. Гуртожиток
надається безкоштовно на термін навчання за укладеним договором на
проживання. Потужність гуртожитків – 475 койко місць. Заселення учнів до
гуртожитку буде відбуватись 30-31.08.2018 року за адресами:
Відділення машинобудування: м. Дніпро, вул. Алтайська, 6-а;
Відділення зв’язку: м. Дніпро, пр. Праці, 24;
Відділення автотранспорту та будівництва: м. Дніпро, вул. Самодриги, 4.
2.5.9. Порядок проходження медичного огляду вступників до Дніпровського
центру професійно-технічної освіти відбувається за переліком медичних
документів та обстежень для вступу в 2018 році.
Усі вступники проходять обов’язковий професійний відбір у медичних
закладах з якими співпрацює навчальний заклад:
1. відділення машинобудування:
КЗ «ДКОШМД» № 7, амбулаторія загальної практики сімейної медицини
№4, за адресою: м. Дніпро, вул. Філософська, 62;
2. відділення зв’язку:
Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4. Амбулаторія № 5, за
адресою: м. Дніпро, Набережна Перемоги, 94-а;
3. відділення автотранспорту та будівництва:
Дніпропетровська дитяча міська лікарня № 6 ДОР, за адресою: м. Дніпро,
вул. Караваєва, 58;
4. або в медичних установах за місцем проживання вступника.
2.6. Строки прийому на навчання до Центру здійснюються до 1 вересня 2018
року (або з дозволу МОН – до 30 жовтня 2018 року), відповідно до затверджених у
встановленому порядку робочих навчальних планів. Навчальний рік в
Дніпровському центрі професійно-технічної освіти починається 1 вересня 2018
року.

III. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Державного
професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр професійнотехнічної освіти», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання,
місце проживання, до якої додають:
документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму
навчання за регіональним та/або державним замовленням; в інших випадках –
оригінал або завірену копію;
медичні довідки про стан здоров`я особи установлених чинним
законодавством (форми 086-у, 063),
епікриз на підлітка (до 16 років), копію приписного свідоцтва (після
16 років);
6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
копію паспорта (за Статтею 21 Закону №5492-VІ в редакції закону
зазначено що кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку,
зобов`язаний отримати паспорт громадянина України.(додаток 15).
копію ідентифікаційного номера;
довідку з місця проживання та склад сім` ї;
копії документів, що дають право на пільги до вступу в Центр (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).
3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,
організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
IV. Умови прийому
4.1. Прийом до Дніпровського центру професійно-технічної освіти
проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:
за результатами співбесіди та тестування.
Перелік питань і завдань затверджено на методичній комісії, протокол № 3
від 07.11.2017 (додаток 11).
4.2. Конкурсний відбір проводитися на підставі результатів вступних
випробувань.
4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у
зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у
наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

4.4. 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»
(додатки 11, 12, 14).

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;
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 N524 "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 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які
отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до закладів
професійної (професійно-технічної) освіти третього атестаційного рівня за
відповідними професіями (спеціальностями);
особи, які вступають до закладів професійної (професійно-технічної)
освіти за цільовим направленням на навчання.
5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору
приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список
осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Державного професійнотехнічного навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної
освіти», 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 Державного професійно-технічного навчального закладу
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти», здійснюється наказом
директора Дніпровського центру професійно-технічної освіти.
5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Державного професійнотехнічного навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної
освіти», 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 закладів професійної (професійно-технічної) освіти на
навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України на оплату послуг з
підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального та/або державного
замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального та/або 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 Державного професійно-технічного
навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної освіти». На
звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні
результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні
регіонального та/або державного замовлення на прийом з окремих професій
(спеціальностей) заклад професійної (професійно-технічної) освіти може
проводити додатковий прийом.
6.3. Особам, які не зараховані до Державного професійно-технічного
навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної освіти», 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 правил прийому до Державного професійнотехнічного навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної
освіти» здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти
і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

Директор центру

О.І.Стрілець

Заступник директора з НВР

І.С.Ємець

Додаток 8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
“ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ”

НАКАЗ
_03.11.2017__

м. Дніпро

№ 491__

Про організацію
роботи приймальної комісії
на 2017-2018 н. р. та комплектування
контингенту учнів центру на 2018-2019 н. р.
З метою проведення дієвої профорієнтаційної роботи серед учнів шкіл міста та області,
забезпечення профорієнтаторів та приймальної комісії необхідною рекламною продукцією,
нормативною документацією, своєчасного та якісного комплектування навчальних груп на 20182018 навчальний рік,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад приймальної комісії:
Голова ради: Стрілець О.І. – директор центру
Заступники голови: Ємець І.С. - заст. директора з НВР
Зюкова Л.І. - заст. директора з НВих.Р.
Члени штабу:
Животова С.Г. – заступник директора з НР
Болотова М.В.- завідувач відділення зв’язку
Баля Т.А. - завідувач відділення автотранспорту та будівництва
Зуєнко С.В. – ст. майстер відділення машинобудування
Панченко С.І. – ст. майстер відділення зв’язку
Животовська М.Ю. – ст. майстер відділення автотранспорту та будівництва
Гриневич О.А - відповідальний секретар п/к
Іванова-Биканова В.Є., Бубна О.В. – керівники гуртка
Незнайко Д.С. – соціальний пекдагог
Кумпанова Ю.В. – практичний психолог
Гордіенко С.С. – юрист, радник учнівського самоврядування
Медична сестра

Ломов О.О. – заступник начальника відділу кадрів ВО «ПМЗ ім. Макарова»
Голова батьківського комітету
Членам штабу здійснювати постійний оперативний контроль та надавати методичну
допомогу профорієнтаторам. Заслуховувати результати профорієнтаційної роботи на
засіданні штабу 1 раз в 2 тижні.
2. Затвердити порядок роботи приймальної комісії з 01.06.2017 року (дні тижня та години):
- Адреса приймальної комісії відділення машинобудування:
м. Дніпро, вул. Алтайська, 6-а;
робочі дні: понеділок-п'ятниця;
час роботи: з 8.00-18.00,
субота, неділя з 9.00-14.00.
- Адреса приймальної комісії відділення зв’язку:
м. Дніпро, вул. Стартова, 15;
робочі дні: понеділок-п'ятниця;
час роботи: з 8.00-18.00,
субота, неділя з 9.00-14.00;
- Адреса приймальної комісії відділення автотранспорту та будівництва:
м. Дніпро, вул. Самодриги, 4;
робочі дні: понеділок-п'ятниця;
час роботи: з 8.00-18.00,
субота, неділя з 9.00-14.00.
3. Затвердити перелік документів для вступу до професійно-технічного навчального закладу
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти» відповідно до правил прийому.
4. Затвердити порядок проходження медичного огляду вступників до Дніпровського центру
професійно-технічної освіти. Усі вступники проходять обов’язковий професійний відбір у
медичних закладах з якими співпрацює навчальний заклад.
5. Затвердити правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти» на 2018 рік.
6.

Відповідальність за виконання наказу покласти на заст. директора з НВих.Р Зюкову Л.І.

7.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Директор центра

Підготувала

О.І.Стрілець

Зюкова Л.І.

Додаток 10

2018 р.Плановий обсяг прийому

Кваліфіко
ваний
робітник

60

25

3р.

Денна
форма
навчання,
ІІІ розряд,
категорія
«В» і «С»

Кваліфіко
ваний
робітник

60

25

1р.

Денна
форма
навчання,
2 клас

Кваліфіко
ваний
робітник

30

25

60

30

ПТНЗ

Освітньокваліфікаційний
рівень випускників

1р.

Денна
форма
навчання,
ІІІ розряд

Форма та
ступиневість
навчання

Ліцензійний обсяг

Термін навчання

Освітній рівень
вступників

Вид професійної
підготовки

Перелік професій,
спеціальностей та
спеціалізацій

Код за ДК

Відповідно до ліцензії МОН України серія АЕ № 636250 від 01.04.2015 та
наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017
№1542 «Про затвердження Зміни №6 до національного класифікатора України ДК
003:2010» «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» має право на
надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні
кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійнотехнічного навчання (Додаток 3, 16)

7212 Електрогазозварник

7212 Електрогазозварник.
Водій
8322 автотранспортних
засобів (категорії
«В» і «С»)
4223 Оператор поштового
зв’язку,
сортувальник
4142 поштових
відправлень та
виробів друку
4223 Оператор поштового
зв’язку, оператор
комп’ютерного
4112 набору

Первинна
професійна
підготовка,
професійно –
технічне
навчання,
перепідготовк
а,
підвищення
кваліфікації

База 11
класів

Первинна
професійна
підготовка

База 9
класів

Первинна
професійна
підготовка

База 11
класів

Первинна
професійна
підготовка,
професійно –
технічне
навчання,
підвищення

База 9
класів

3р.

Денна
форма
навчання,
2 клас,
ІІ категорія

Кваліфіко
ваний
робітник

кваліфікації
4211 Контролер-касир.
Оператор
4112 комп’ютерного
набору
7231 Слюсар з ремонту
колісних
транспортних
засобів
8211 Токар

7231 Слюсар з ремонту
7241 колісних
транспортних
засобів.
Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування
7133 Штукатур,
7132 лицювальникплиточник, маляр.
7141
7231 Слюсар з ремонту
колісних
транспортних
8322 засобів. Водій
автотранспортних
засобів категорії
(категорії «В» і «С»)
Верстатник
8211 широкого профілю.
Оператор верстатів з
програмним
керуванням.
Оформлювач вітрин,

Первинна
професійна
підготовка
Первинна
професійна
підготовка,
професійно –
технічне
навчання,
Первинна
професійна
підготовка,
професійно –
технічне
навчання,
перепідготовк
а,
підвищення
кваліфікації
Первинна
професійна
підготовка,
професійно –
технічне
навчання,
перепідготовк
а,
підвищення
кваліфікації
Первинна
професійна
підготовка

Первинна
професійна
підготовка

База 11
класів

База 11
класів

База 11
класів

База 9
класів

База 9
класів

База 9
класів

1р.

Денна
форма
навчання,
ІІ розряд,
ІІ категорія

Кваліфіко
ваний
робітник

30

25

1р.

Денна
форма
навчання,
ІІІ розряд

Кваліфіко
ваний
робітник

90

25

1р.

Денна
форма
навчання,
ІІІ розряд

Кваліфіко
ваний
робітник

60

25

Кваліфіко
ваний
робітник

60

25

3р.

Денна
форма
навчання,
IV розряд,
ІІІ розряд,
IV розряд,

Кваліфіко
ваний
робітник

30

25

3р.

Денна
форма
навчання,
ІІІ розряд,
категорія
«В» і «С»

Кваліфіко
ваний
робітник

30

25

Кваліфіко
ваний
робітник

60

25

Кваліфіко

30

25

3р.

Денна
форма
навчання,
IІ розряд,
ІІІ розряд,

Первинна
професійна
підготовка

База 9
класів

3р.

Денна
форма
навчання,
ІІІ розряд

Первинна

База 11

1,5

Денна

5312 приміщень та
будівель

професійна
підготовка

класів

р.

форма
навчання

ваний
робітник

Додаток 9
Обмеження професій (спеціальностей) та спеціалізацій
за віком випускників, статтю та медичними показниками,
відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 23 липня 2007р. за №846/1413.
Перелік
професій,
спеціальностей
та спеціалізації

№
з/п

Код за
ДК

1

7212

Електрогазозварник

2

7212

Електрогазозварник.

8322

Водій
автотранспортни
х засобів
(категорії «В» і
«С»)

Обмеження професій (спеціальностей) та спеціалізації за викам
випускників, статтю та медичними показниками
1. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу
роботи.
2. Вік - по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
3. Стать – жіноча, чоловіча. (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256
від 29.12.1993).
4. Медичні обмеження: Доброякiснi пухлини, що перешкоджають
виконанню робіт середньої важкості, Захворювання опорно-рухового
апарата з порушенням функції, Виражене варикозне розширення вен.
Тромбофлебіт, Порушення функції вестибулярного апарата, Хвороби
органів зору, Виражені форми захворювання ВДШ та органів дихання з
порушенням функції, Хронiчнi рецидивні захворювання шкіри
1. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу
роботи.
2. Вік - по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.
3. Стать – жіноча, чоловіча. (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256
від 29.12.1993).
4. Медичні обмеження: Доброякiснi пухлини, що перешкоджають
виконанню робіт середньої важкості, Захворювання опорно-рухового
апарата з порушенням функції, Виражене варикозне розширення вен.
Тромбофлебіт, Порушення функції вестибулярного апарата, Хвороби
органів зору, Виражені форми захворювання ВДШ та органів дихання з
порушенням функції, Хронiчнi рецидивні захворювання шкіри
1. Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні на категорію „В”, «С» – повна
загальна середня або базова освіта. Без вимог до стажу роботи. “ВЕ” –
посвідчення водія на право керування автотранспортними засобами
категорії В, С.
2. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років, з віковим
обмеженням використання посвідчення водія з 18 років.

3

4

4223

Оператор
поштового
зв’язку,

4142

сортувальник
поштових
відправлень та
виробів друку

4211

Контролеркасир.

5220

5

4223

3. Стать-чоловіча, жіноча .
4. Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про придатність
на навчання
1. При вступі на навчання Базова загальна середня освіта. Без вимог до
стажу роботи.
2. Після закінчення навчання. Повна або базова загальна середня освіта,
професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень –
«кваліфікований робітник» за професією Оператор поштового зв’язку
3-го класу; без вимог до стажу роботи.
3. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання, відповідно до законодавства.
4. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від
29.12.1993).
5. Медичні обмеження: Вiдсутнiсть кiнцiвки кисті, стопи, Хронiчнi
захворювання периферичної нервової системи, Хронiчнi захворювання
шкіри, у тому числі мікози
1. При вступі на навчання: Повна або базова загальна середня освіта.
2. Після закінчення навчання: Повна або базова загальна середня освіта,
професійно-технічна освіта, професійна підготовка на виробництві,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за
професією «контролер-касир»2 розряду; без вимог до стажу роботи.
3. Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання,
здійснюється відповідно до законодавства.
4. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256
від 29.12.1993).
5. Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про придатність
на навчання

Продавець
непродовольчих
товарів

1.
2.
3.
4.

Оператор
поштового
зв’язку.

1.
2.

3.
4.

5.
Оператор

Повна або базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
Стать: чоловіча, жіноча.
Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про придатність
на навчання
При вступі на навчання Базова загальна середня освіта. Без вимог до
стажу роботи.
Після закінчення навчання. Повна або базова загальна середня освіта,
професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень –
«кваліфікований робітник» за професією Оператор поштового зв’язку
3-го класу; без вимог до стажу роботи.
Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання, відповідно до законодавства.
Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затверджених МОЗ України № 256 від
29.12.1993).
Медичні обмеження: Вiдсутнiсть кiнцiвки кисті, стопи, Хронiчнi
захворювання периферичної нервової системи, Хронiчнi захворювання
шкіри, у тому числі мікози

4112

6

4211

комп’ютерного
набору

Контролеркасир.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

3.
4.

5.

4112

Оператор
комп’ютерного
набору

7

7231

Слюсар з
ремонту
колісних
транспортних
засобів
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8211

Токар

1.
2.
3.
4.

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про придатність
на навчання
При вступі на навчання: Повна або базова загальна середня освіта.
Після закінчення навчання: Повна або базова загальна середня освіта,
професійно-технічна освіта, професійна підготовка на виробництві,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за
професією «контролер-касир»2 розряду; без вимог до стажу роботи.
Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання,
здійснюється відповідно до законодавства.
Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256
від 29.12.1993).
Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про придатність
на навчання
Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.
Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років.
Стать: жіноча, чоловіча.
Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про придатність
на навчання

1. При вступі на навчання. Базова або повна загальна середня освіта.
2. При підвищенні кваліфікації. Базова або повна загальна середня освіта,
професійно-технічна
освіта,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
«кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту колісного
транспорту 1-го розряду; стаж роботи за професією не менше 0,5 року.
3. Після закінчення навчання. Повна загальна середня освіта, професійнотехнічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований
робітник» за професією слюсаря з ремонту колісного транспорту 2-го
розряду; без вимог до стажу роботи.
4. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
5. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256
від 29.12.1993).
6. Медичні обмеження: згідно діючого законодавства (проведення огляду
один раз у рік на профпридатність).
7.
1. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу
роботи.
2. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства
3. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256
від 29.12.1993).
4. Медичні обмеження: Гострота зору з корекцією на одному оці нижче 0,5

i на другому оці нижче 0,2, Порушення функції вестибулярного апарата,
Варикозне розширення вен (трофічні виразки нижніх кiнцiвок)*,
тромбофлебіти, Геморой з частими кровотечами та випаданням прямої
кишки, Епiлепсiя, сiнкопальнi стани
9
7133

10

Штукатур,

7132

Лицювальникплиточник

7231

Слюсар з
ремонту
колісних
транспортних
засобів

1. При вступі на навчання. Повна або базова загальна середня освіта.
2. Після закінчення навчання. Повна або базова загальна середня освіта,
професійно-технічна
освіта,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
«кваліфікований робітник» за професією «штукатур 3-го розряду»; без
вимог до стажу роботи.
3. Вік:
прийняття на роботу
після закінчення строку навчання
здійснюється відповідно до законодавства.
4. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256
від 29.12.1993).
5. Медичні обмеження: Порушення функції вестибулярного апарата,
Поширені субатрофiчнi зміни усіх відділів ВДШ, захворювання органів
зору, Хронiчнi рецидивні захворювання шкіри
1. При продовженні професійно-технічної освіти. Базова або повна
загальна середня освіта.
2. Після закінчення навчання. Базова або повна загальна середня освіта,
професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Лицювальник-плиточник 2-го
розряду; без вимог до стажу роботи.
3. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
4. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із
шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256
від 29.12.1993).
5. Медичні обмеження: Порушення функції вестибулярного апарата,
Поширені субатрофiчнi зміни усіх відділів ВДШ, захворювання органів
зору, Хронiчнi рецидивні захворювання шкіри.

1. При вступі на навчання. Базова або повна загальна середня освіта.
2. При підвищенні кваліфікації. Базова або повна загальна середня освіта,
професійно-технічна
освіта,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
«кваліфікований робітник» за професією слюсаря з ремонту колісного
транспорту 1-го розряду; стаж роботи за професією не менше 0,5 року.
3. Після закінчення навчання. Повна загальна середня освіта, професійнотехнічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований
робітник» за професією слюсаря з ремонту колісного транспорту 2-го
розряду; без вимог до стажу роботи.
4. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
5. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із

шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється
використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256
від 29.12.1993).
6. Медичні обмеження: згідно діючого законодавства (проведення огляду
один раз у рік на профпридатність).

8322
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12

5312

8211

Водій автотранспортних
засобів категорії
(категорії «В» і
«С»)

Оформлювач
вітрин,
приміщень та
будівель
Верстатник
широкого
профілю.
Оператор
верстатів з
програмним
керуванням

1. Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні на категорію „В” – повна
загальна середня або базова освіта. Без вимог до стажу роботи. “ВЕ” –
посвідчення водія на право керування автотранспортними засобами
категорії В.
2. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 17 років, з віковим
обмеженням використання посвідчення водія з 18 років.
3. Стать-чоловіча, жіноча .
4. Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про придатність
на навчання
1. Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні: на категорію «C» − повна
загальна середня освіта (по закінченню навчання). Без вимог до стажу
роботи;
2. Вік по закінченню терміну навчання – більше 17 років, з віковими
обмеженнями на право використання посвідчення водія
3. Стать: жіноча, чоловіча
4. Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про придатність
на навчання
1. При вступі на навчання. Базова або повна загальна середня освіта.
2. Вік: по закінченню терміну навчання - не менше 17 років.
3. Стать: чоловіча, жіноча.
4. Медичні обмеження, згідно висновку медичної комісії про придатність на
навчання
1. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу
роботи.
2. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства
3. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими
та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці
жінок, затвердженого наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
4. Медичні обмеження: Гострота зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 i
на другому оці нижче 0,2, Порушення функції вестибулярного апарата,
Варикозне розширення вен (трофічні виразки нижніх кiнцiвок)*,
тромбофлебіти, Геморой з частими кровотечами та випаданням прямої
кишки, Епiлепсiя, сiнкопальнi стани.

Додаток 13
Погоджено
на засіданні методичної комісії
протокол № 3 від 07.11.2017р.
Голова методичної комісії
--------------Л.М.Дядькова

Затверджую
Директор центра
________О.І.Стрілець

Вступні тестові завдання з математики для абітурієнтів
Дніпровського центра професійно-технічної освіти
(база 9-ти класів)
П.І.Б. абітурієнта__________________________________________________
Спеціальність_____________________________________________________
ВАРІАНТ №1
Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну,
на Вашу думку відповідь та запишіть її. Кожне завдання оцінюється в 1 бал – всього 12 балів.

№

Завдання

п/п
1

Обчисліть 0,12 + 1,2

2

Вкажіть добуток коренів квадратного
рівняння: х 2  2 х  3 0

3

Яка з поданих функцій є лінійною

Відповіді
А

Б

В

Г

1,14

1,122

1,32

0,24

-6

2

-3

-2

у х 2

у х3

у

х
2

у

2
х

4

Спростіть вираз в 30 в 5

в6

в 35

в 150

в 25

5

Порівняйте х та у, якщо

ху

х у

ху

х у

6

Винесіть множник з-під знака кореня .

5 10

5 2

10 5

2 5

7

Визначте кутовий коефіцієнт прямої,
заданої рівнянням 3 х  у 1

1

-1

3

-3

1
а 5

1
а 5

а 5

а 5

5

3

5; -3

-3

8

9

Скоротіть дріб

а 5
а 2  25

Яке значення не є допустиме для дробу

10

Чому дорівнює 15% від числа 300?

45

4,5

60

20

11

Катет, що лежить проти кута 30°
дорівнює 7,5 см. Знайти гіпотенузу
трикутника.

12

13

14

15

О1(2;-1)

О1(-2;1)

О1(2;-1)

R=3

R=3

R=9

12

Знайдіть центр і радіус R кола:
2

О1(2;1)

2

( х  2)  ( у  1) 9

R=9

Підготувала викладач: Павлюк А.М.

Погоджено
на засіданні методичної комісії
протокол № 3 від 07.11.2017р.
Голова методичної комісії
-------------- Л.М.Дядькова

Затверджую
Директор центра
__________О.І.Стрілець

Вступні тестові завдання з математики для абітурієнтів
Дніпровського центра професійно-технічної освіти
(база 9-ти класів)
П.І.Б. абітурієнта__________________________________________________
Спеціальність_____________________________________________________

ВАРІАНТ №2
Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Оберіть
правильну, на Вашу думку відповідь та запишіть її. Кожне завдання оцінюється в 1 бал – всього

12 балів.

№

Відповіді

Завдання

п/п

А

Б

В

Г

18 і 20

3і4

4і5

5і6

1

Між якими двома послідовними
натуральними числами міститься
число 19

2

Яка з даних лінійних функцій є
спадною

у 0,2 х  6

у 6  х

у 6

1
у х
6

3

Визначте число, що є дільником
числа 12

24

36

72

6

4

Чому дорівнює сума коренів
рівняння х 2  3х  5

-5

-2

-3

3

14
28

11
23

17
35

29
47

-9

9

27

-27

17
32

2

32
49

Визначте який з дробів більший
5

за

1
2

Знайдіть четвертий член
6

геометричної прогресії

1
3

; -1; 3;

…
Знайдіть корінь рівняння
7

3
7
1 у 
4
8

1
2

1

8

Спростіть вираз

1
1
( а 2 ) 9  а 14
2
4

1 25
а
8

2а 25

1 14
а
2

2а 4

16  х 2

х 2  16

х2  8

х2  4

1
2х

1
х

1
х 1

1
х2

Подайте добуток  4  х  х  4
9
у вигляді многочлена
10 Скоротіть дріб

х2  х4
х3  х5

11

У Δ АВС, АВ = 12см, АС = 15см,
ВС = 26см. Який кут найменший?

А

В

С

Визначити
неможливо

12

Довжина кола дорівнює 6πсм.
Знайдіть його радіус.

4см

3см

6см

3πсм

Підготувала викладач : Павлюк А.М.

ЗАТВЕРДЖУЮ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
______________О.І.СТРІЛЕЦЬ
Перелік питань співбесіди з абітурієнтами

Дніпровського центра професійно-технічної освіти
на базі 11-ти класів
Прізвище, ім’я по батькові______________________________________________________
Спеціальність______________________________________________________________________
1. Звідки дізнався про центр? (необхідне підкреслити)
а) з реклами по телебаченню, з газети, з довідників;
б) від друзів;
в) від батьків, які навчались в центрі;
г) від працівників центра (вказати П.І.Б.);
д) інше (що саме).
2. Що відіграло роль у виборі навчання в центрі?
а) матеріально-технічна база центра;
б) умови навчання;
в) соціальні питання (наявність гуртожитку, харчування, отримання певних
пільг);
г) деяка інформація педагогів та майстрів виробничого навчання;
д) гарантоване працевлаштування;
ж) не поступив в ВУЗ, технікум.
3. Чому обрав саме цю професію?
а) потрібна на ринку праці;
б) за цією спеціальністю працюють батьки, інші (родичі, знайомі, друзі);
в) перспективна професія.
4. Хто відіграв роль у виборі професії?
а) визначився самостійно;
б) батьки;
в) друзі;
г) знайомі;
д) працівники центру, педагоги в школі.
5. Чим ти займаєшся у вільний час?
а) працюєш; б) допомагаєш родині; в) читаєш; г) слухаєш музику; д) займаєшся спортом;
ж) цікавишся комп'ютерами; з) граєш на інструментах; к) відвідуєш музичну школу; л)
відвідуєш гуртки технічної творчості; м) малюєш; н) інше.

6. Твої плани після закінчення центру?
а) працювати; б) навчатись далі в машинобудівній галузі; в) інше.
7. Твоє ставлення до служби в армії?
а) Школа, яку повинен пройти кожен справжній чоловік;
б) захищати Батьківщину - почесний обов'язок громадянина;
в) використаю кожну можливість, щоб не служити;
г) в армії повинні служити окремі чоловіки за певну платню;
д) інше.
8. Якими предметами в школі ти був зацікавлений більше?
____________________________________________________
9. Оберіть фігуру, що найбільше вам подобається:

10. .Які теми з запропонованих, для тебе є актуальними?
а) пісня; б) твоє майбутнє; в) наркотики; г) дискотека; д) інше
11.Чи є у вас мрія?
а) так; б) ні, але хочу її мати; в) не замислювався над цим.
12. Яку корисну справу, ти робив у школі?
а) приймав участь в предметних олімпіадах;
б) приймав участь в спортивних змаганнях;
в) випускав стіннівки;
г) приймав участь в художній самодіяльності;
д) інше.
13.Чи важко тобі спілкуватися з людьми?
а) так;
б) ні;
в) тільки з дорослими;
г) тільки з однолітками;
д) інше

14. Що ти очікуєш від навчання у центрі?
а) змогу стати хорошим спеціалістом;
б) пізнати щось нове;
в) розвинути свої уміння, навички;
г) інше.
15. В яких гуртках, клубах за інтересами хотів би займатись в центрі?
а) технічної творчості;
б) предметних (яких саме);
в) спортивних секціях (яких саме);
г) художньої самодіяльності;
д) інше.
16. Що для тебе найважливіше в житті:
а) здобути професію;
б) мир та взаємопорозуміння в родині;
в) стати заможнім;
г) інше (що саме)______________________

Критерії оцінювання вступних тестових завдань з математики для
абітурієнтів
Завдання 1-12 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Кожне

завдання оцінюється в 1 бал – всього 12 балів.

