


 

Правила прийому до Вищого професійного училища №21 м Івано-
Франківська (далі – училище) на навчання для здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році (далі – Правила прийому) 
розроблені відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 10 жовтня 2018 року №1082 та 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 року 
№1231/32683 (далі – Умови прийому). 

 
І. Загальні положення 

 
1. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфіка-

ційного рівня молодшого спеціаліста є Ліцензія Міністерства освіти і науки 
України та затверджені педагогічною радою Правила прийому. 

 
2. Прийом до училища для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі за джерелами 
фінансування, передбаченими розділом ІІІ цих Правил. 

 
3. Організацію прийому вступників здійснює приймальна комісія, склад 

якої затверджується наказом директора училища, який є її головою. 
Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого 
професійного училища №21 м. Івано-Франківська, затвердженим педагогічною 
радою училища відповідно до Положення про приймальну комісію вищого 
навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 15 жовтня 2015 року №1085, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 04 листопада 2015 року за №1353/27798. Положення про 
приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті училища. 

Директор училища забезпечує дотримання законодавства України, у тому 
числі Умов прийому, цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи 
приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 
підставою для видання відповідного наказу директором та/або виконання 
процедур вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом до училища, вирішуються 
приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 
оприлюднюються на офіційному училища в день їх прийняття або не пізніше 
наступного дня після їх прийняття. 

 
4. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях: 
вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що прово-
диться у формі вступного іспиту, фахового випробування; 

вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку 
рівня знань, умінь та навичок вступника з української мови, за результатами 



якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі 
вступника; 

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному 
відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста; 

єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) - 
автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та 
захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів 
освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб; 

конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція училища щодо прийому 
вступників на певну спеціальність (одну або декілька освітньо-професійних 
програм) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 
робітника; 

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять 
результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з 
точністю до 0,01) відповідно до цих Правил; 

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції 
на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста відповідно до цих Правил; 

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) - конкурсна пропозиція 
з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним 
замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);  

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю 
зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно 
до Правил прийому;  

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймаль-
ної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних 
вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 
технічну помилку;  

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на 
основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, 
яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих 
раніше компетентностей.  
 

5. Правила прийому діють протягом календарного року. 
 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста 

 
1. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту та освітньо-
кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника. 
 

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс (зі скороченим 



строком навчання). 
 

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до 
Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 року №266:  
 

Код та найменування 
спеціальності Освітньо-професійна програма Термін 

навчання 
Плановий обсяг 
прийому, осіб 

133 Галузеве 
машинобудування 

Технологія обробки матеріалів на 
верстатах і автоматичних лініях 2 роки 15 

131 Прикладна 
механіка Зварювальне виробництво 2 роки 20 

122 Комп'ютерні 
науки 

Обслуговування програмних 
систем і комплексів 2 роки 25 

 
4. Форма навчання в училищі – денна. 

 
ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста 
 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста здійснюється за рахунок видатків державного бюджету 
(державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне 
замовлення). 

 
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в училищі на конкурсній основі 
відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень 
громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.  
 

3. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного 
або місцевого бюджету (державним або регіональним замовленням) для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мають право 
повторного вступу для безоплатного здобуття цього освітньо-кваліфікаційного 
рівня в училищі за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету 
коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до 
Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, 
витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року №658.  
 

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за другою спеціальністю в 
училищі, якщо вони:  

за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові 



обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками 
медико-соціальної експертної комісії;  

мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) 
замовником відповідно до законодавства.  

 
5. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здобувається за 

кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків, 
передбачених абзацом дев'ятим частини першої статті 4 Закону України "Про 
вищу освіту".  
 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 
(освітньо-професійними програмами) за кошти державного або місцевого 
бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) 
в одній освітній програмі. 
 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення 
 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за 
кожною спеціальністю.  

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфіка-
ційного рівня молодшого спеціаліста за кожною спеціальністю обліковується за 
календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня. 

 
2. Прийом на навчання за кошти державного (місцевого) бюджету (за 

державним (регіональним) замовленням) здійснюється на спеціальності та 
форми навчання, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України 
(регіональним замовником). Розподіл місць державного (регіонального) 
замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної 
спеціальності (освітньо-професійної програми) училище здійснює самостійно. 

 
V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору 

та зарахування на навчання 
 
1. Графік роботи приймальної комісії: 
понеділок-п'ятниця з 08.15 год. до 16.45 год. 
 
2. Етапи та строки вступної компанії: 
прийом заяв та документів – з 01 липня; 
закінчення прийому заяв та документів – о 16.30 год. 28 серпня; 
строки проведення вступних випробувань – з 29 до 30 серпня; 
оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 16.00 год. 

30 серпня; 
виконання вступниками вимог до зарахування – не пізніше 16.00 год. 

31 серпня; 
зарахування вступників на навчання – не пізніше 15 вересня. 



VІ. Порядок прийому заяв та документів  
для участі у конкурсному відборі  

 
1. Вступники подають заяви тільки у паперовій формі. 

 
2. Заява подається вступником особисто до приймальної комісії училища. 

Факт подання кожної заяви реєструється уповноваженою особою приймальної 
комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви. 
 

3. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 
спеціальності (освітньо-професійної програми). 
 

4. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто оригінали: 
документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким 

виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року); 
військово-облікових документів; 
диплома кваліфікованого робітника і додаток до нього; 
атестата про повну загальну середню освіту і додаток до нього. 
 
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства 
"Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа 
про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна 
впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ 
про освіту та додаток до нього. 

 
5. До заяви вступник додає: 
копію документа, що посвідчує особу; 
копію диплома кваліфікованого робітника і копію додатка до нього; 
копію атестата про повну загальну середню освіту і копію додатка до 

нього; 
чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см; 
копію ідентифікаційного податкового номера; 
медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством; 
довідку з місця проживання та про склад сім'ї. 
 
6. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

 
7. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає 

рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до 
училища протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або 
отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня 
після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових 
списків вступників здійснюється на веб-сайті училища на підставі даних, 
внесених до Єдиної бази. 



 
8. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією 

і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми 
(спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його 
особистим підписом під час подання заяви. 
 

9. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована училищем на 
підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів 
на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення 
відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену 
технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається 
неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.  
 

10. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за 
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура 
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 
року №504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про 
освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за 
№614/27059. 

 
VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 
1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил. 
 

2. Для конкурсного відбору зараховуються результати вступного іспиту з 
української мови та фахового вступного випробування, що наведені в 
Додатку 1.  
 

3. Конкурсний бал розраховується за формулою: 
КБ = П1 + П2 +ОУ,  
де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови; П2 – оцінка фахового 

вступного випробування. ОУ – бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських 
конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-
технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-
бальною шкалою;  

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу 
Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2019 року останній 
доданок встановлюється рівним 10. 

 
4. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі становить 4 бала за 12-бальною 
шкалою. 



 
5. Програми вступних іспитів та фахових випробувань затверджуються 

головою приймальної комісії училища не пізніше ніж за три місяці до початку 
прийому документів і оприлюднюються на веб-сайті училища. У програмах 
містяться критерії оцінювання підготовленості вступників. 
 

6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 
визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 
встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які 
забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в 
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 
Перескладання вступних випробувань не допускається. 
 

7. Апеляції на результати вступних випробувань, проведені училищем, 
розглядає апеляційна комісія училища, склад та порядок роботи якої 
затверджуються наказом директора. 
 

8. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних 
показників вносяться до Єдиної бази.  
 

9. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з української 
мови щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для 
участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в училищі. 
 

10. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових 
випробуваннях, зберігаються протягом шести місяців і знищуються, про що 
складається акт. 

 
VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 
1. Рейтинговий список вступників впорядковується  
за конкурсним балом від більшого до меншого; 
за оцінкою фахового вступного випробування; 
за середнім балом додатка до диплома кваліфікованого робітника. 
Якщо встановлені в другому-четвертому абзацах цього пункту додаткові 

правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому 
списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі 
аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази. 
 

2. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 
прізвище, ім’я та по батькові вступника; 
конкурсний бал вступника. 
 
3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті училища. 



 
4. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 

державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним 
замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною 
комісією за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної 
комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді 
приймальної комісії та веб-сайті училища відповідно до строків, визначених у 
розділі V цих Правил. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 
самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 2 цього 
розділу. 

 
5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії 
училища. 

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також 
розміщується на веб-сайті училища. 

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення 
засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до цих Правил. 
 

ІХ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
 

1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі на місця 
державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною 
комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, 
визначеного в розділі V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для 
зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати 
особисто оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
та додатків до них, інших документів, передбачених Правилами прийому, до 
приймальної комісії училища. Подані оригінали документів зберігаються в 
училищі протягом усього періоду навчання. 
 

2. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або 
регіонального замовлення на певну конкурсну пропозицію і не виконали вимог 
до зарахування у строки, визначені у розділі V цих Правил, втрачають право в 
поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним 
замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у 
розділі ХІ цих Правил. 

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного 
або регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 
Правил або відповідно до них, виконали вимоги для зарахування на бюджетні 
місця, підлягають зарахуванню. 
 
 
 



X. Коригування списку рекомендованих до зарахування  
 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 
не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 
передбачених у пункті 1 розділу ІX цих Правил і надає рекомендації 
вступникам, наступним за рейтинговим списком.  
 

2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами 
підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття 
освіти, оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, 
додатків до них державного зразка зберігаються в училищі протягом усього 
строку навчання. 
 

XI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс  
 

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором училища на 
підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 
додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на 
інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті училища у вигляді 
списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.  
 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується 
приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 
визначених пунктом 5 розділу XІІ цих Правил.  
 

3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ 
про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до училища 
за власним бажанням, відраховані з училища за власним бажанням, у зв'язку з 
чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного 
дня після подання заяви про відрахування.  
 

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 
календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, 
що стосується цієї особи.  
 

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, 
місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які 
брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких 
претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних 
пропозицій училища за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення 
заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому 
накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 
18.00 год. 19 вересня. 

 



ХIІ. Забезпечення відкритості та прозорості  
при проведенні прийому до училища 

 
1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу 
масової інформації).  
 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 
науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою 
приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано 
Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 
приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія створює належні 
умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також 
надає їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам 
комісії, до засідання.  
 

3. Училище створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на 
здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної 
спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості 
про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним (регіональним) 
замовленням за кожною конкурсною пропозицією (освітньо-професійною 
програмою) оприлюднюються на веб-сайті училища не пізніше робочого дня, 
наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних 
відомостей.  
 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 
дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три 
години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного 
засідання оприлюднюється на веб-сайті училища. 
 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недосто-
вірних відомостей про здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу 
про зарахування в частині, що стосується цього вступника.  
 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 
фінансуються за державним (регіональним) замовленням, осіб (прізвища та 
ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та 
зарахування до училища здійснюється на підставі даних Єдиної бази через 
розділ "Вступ" веб-сайту Єдиної  бази за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а 
також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених 
власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором 
Єдиної бази). 



Додаток 1 до Правил прийому 
Перелік спеціальностей та вступних випробувань  

Споріднені професії кваліфікованого робітника 
(професійні назви робіт) 

Спеціальність ОКР 
молодшого спеціаліста Освітньо-професійна 

програма 
Вступні 

випробування 
Термін 

навчання 

Ліцензо-
ваний  
обсяг, 
осіб Назва Код Код Назва 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Верстатник широкого профілю 8211 133 Галузеве 

машино-
будування 

Технологія обробки 
матеріалів на 
верстатах і 

автоматичних 
лініях 

Фаховий іспит, 
українська мова 

2 роки 25 
Зуборізальник 8211 
Зубошліфувальник 8211 
Контролер верстатних та слюсарних 
робіт (верстатні роботи) 

8211 

Оператор автоматичних та напівавто-
матичних ліній верстатів та установок 

8211 

Оператор верстатів з програмним 
керуванням 

8211 

Різальник на пилах, ножівках та 
верстатах 

8211 

Різьбонарізувач на спеціальних верстатах 8211 
Різьбофрезерувальник 8211 
Різьбошліфувальник 8211 
Свердлувальник 8211 
Стругальник 8211 
Токар 8211 
Токар-карусельник 8211 
Токар-напівавтоматник 8211 
Токар-револьверник 8211 
Токар-розточувальник 8211 
Фрезерувальник 8211 
Шліфувальник 8211 
Слюсар-інструментальник 7222 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Слюсар з механоскладальних робіт 7233 
Слюсар-ремонтник 7233 
Газозварник 7212 131 Прикладна 

механіка 
Зварювальне 
виробництво 

Фаховий іспит, 
українська мова 

2 роки 25 
Газорізальник 7212 
Електрогазозварник 7212 
Електрогазозварник-врізальник 7212 
Електрозварник листів та стрічок 7212 
Електрозварник на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах 

7212 

Електрозварник ручного зварювання 7212 
Електрозварник труб на стані 7212 
Зварник арматурних сіток та каркасів 7212 
Зварник випрямлячів 7212 
Зварник виробів з тугоплавких металів 7212 
Зварник електровакуумних приладів 7212 
Зварник на дифузійно-зварювальних 
установках 

7212 

Зварник на електронно-променевих 
зварювальних установках 

7212 

Зварник на лазерних установках 7212 
Зварник на машинах контактного 
(пресового) зварювання 

7212 

Зварник термітного зварювання 7212 
Контролер зварювальних робіт 7212 
Електрозварник у металургійному 
виробництві 

7219 

Зварник 7219 
Коваль на молотах і пресах 7221 
Коваль ручного кування 7221 



1 2 3 4 5 6 7 8 
Оператор інформаційно-комунікаційних 
мереж 

4112 122 Комп'ютерні 
науки 

Обслуговування 
програмних систем 

і комплексів 

Фаховий іспит, 
українська мова 

2 роки 50 

Оператор комп'ютерного набору 4112 
Оператор комп'ютерної верстки 4112 
Оператор копіювальних та розмножувальних 
машин 

4112 

Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення  

4113 

Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ)  4114 
 


