
Додаток 1 

КРИТЕРІЇ  

вступу на ІІІ ступінь навчання 

у ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» 

за спеціальністю: «Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів», «Електрогазозварник» 
 

 

1. Прийом громадян на ІІІ-й ступінь навчання здійснюється відповідно до 

«Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної 

освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.06.2000 №225, та Правил прийому до ДНЗ «Сумське міжрегіональне 

вище професійне училище», розроблених на підставі Типових правил 

прийому, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

14.05.2013 р. №499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 

29.05.2013 р. №823/23355. 

2. На ІІІ ступінь навчання у ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище» з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів», 

«Електрогазозварник», зараховуються за бюджетом, на основі конкурсного 

відбору, особи з числа кращих щодо оволодіння професією здобувачі освіти 

СМВПУ та закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, які 

завершили навчання на ІІ ступені, мають повну загальну середню освіту та 

необхідний рівень кваліфікації за професією «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів», «Електрогазозварник». Працюючі особи та особи з 

числа незайнятого населення, які відповідають критеріям конкурсного 

відбору, приймаються на госпрозрахунковій основі. 

3. З метою проведення відбору осіб для навчання на ІІІ ступені створюється 

конкурсна комісія та визначається порядок її роботи. 

Особи, які виявили бажання навчатися на ІІІ ступені, подають до 

приймальної комісії відповідну заяву та документи для вступу. 

4. На третій ступень навчання відбираються здобувачі освіти з найбільш 

якісними знаннями, вміннями та навичками (бали навчання -7, 8, 9, 10, 11, 

12) та найбільш високим рівнем кваліфікації з професії, а тому зміст 

критеріїв (показників) повинен відображати відповідний рівень знань, вмінь 

і навичок. 

За видами завдань (показників)це можуть бути: 

- комплексні контрольні роботи з предметів теоретичного навчання 

загальноосвітніх, загально-технічних, спецпредметів (окремо з кожного 

циклу); 

- комплексні кваліфікаційні завдання (теоретична і практична частина); 

- тести з предметів теоретичного і виробничого навчання (окремо з кожного 

розділу); 



- співбесіди з предметів (завчасно розроблення питання), які пов’язані зі 

спеціальністю загальноосвітніх, загально технічних, спеціальних дисциплін 

та виробничого навчання. 

Рівень теоретичної і практичної підготовки можна визначити за підсумками 

іспитів, пробних кваліфікаційних та інших видів підсумкової атестації.  

5. Для проведення конкурсного кваліфікаційного відбору створюється 

конкурсна комісія до складу якої входять: 

- директор закладу освіти; 

- заступник директора з навчально-виробничої, навчально-виховної та 

навчально-методичної роботи; 

- старший майстер; 

- керівники циклової комісії; 

- майстри виробничого навчання та класні керівники груп, які навчаються за 

програмою СМВПУ; 

- представник підприємства-замовника кадрів. 

 

Порядок відбору 

1. Конкурсний відбір на третій (вищий) ступінь навчання проводиться на 

початку другого півріччя випускного курсу другого ступеня конкурсною 

комісією, яка призначається наказом директора училища, де визначено та 

встановлено порядок і система роботи комісії, виходячи з конкретних 

обставин. 

2. Конкурсний відбір на третій (вищий) ступінь навчання проводиться згідно з 

пунктів 3.3 по 3.8 Положення про вище професійне училище , затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України №225 від 20.06.2000 р., та 

критеріями відбору, які розробляються СМВПУ. 

3. Критерії (показники) відбору за професією «Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів» кваліфікація 4 розряд, професією 

«Електрогазозварник» кваліфікація 5 розряд, розробляються і 

затверджуються методичною радою СМВПУ з урахуванням всіх вимог до 

критеріїв. 

4. В основі критеріїв мають бути: 

- результати навчання на другому ступені; 

- професійна компетентність; 

- здібність та старанність; 

- творча думка; 

- вільне володіння державною мовою і базові знання однієї чи більше 

іноземних мов для подальшого їх професійного використання; 

- вміння здійснювати початковий аналіз виконаних розрахунків або 

досліджень, вміння робити висновки; 

- володіти здібністю до ділового активного спілкування, поєднувати освітній 

рівень з моральністю і культурою, дисциплінованість, фізичний розвиток. 

5. Всі показники критеріїв визначаються бальною системою, встановлюється 

загальна сума балів з усіх груп критеріїв (визначається закладом освіти). 



6. Конкурсна комісія, в залежності від конкретних умов та обставин, 

встановлює прохідну суму балів за кожною професією, на яку проводиться 

відбір на третій ступінь навчання (визначається закладом освіти). 

7. Результати конкурсного відбору оформлюються протоколом конкурсної 

комісії і затверджується наказом директора училища. 

 

Зміст критеріїв 

На третій ступінь навчання училища відбираються здобувачі освіти з 

найбільш якісними знаннями, вміннями та навичками (бали навчання – 7, 8, 9, 10, 

11, 12) та найбільш високим рівнем кваліфікації з професії, а тому зміст критеріїв 

(показників) повинен відображати відповідний рівень знань, вмінь і навичок. 

1. За видами знань (показників) це можуть бути: 

- комплексні контрольні роботи з предметів теоретичного навчання 

загальноосвітніх, загально-технічних, спецпредметів (окремо з кожного 

циклу); 

- комплексні кваліфікаційні завдання (теоретична і практична частина); 

- тести з предметів теоретичного і виробничого навчання (окремо з кожного 

розділу); 

- співбесіди з предметів (завчасно зроблені питання), які пов’язані із 

спеціальністю загальноосвітніх, загально-технічних, спеціальних дисциплін 

та виробничого навчання, рівень теоретичної та практичної підготовки 

можна визначити за підсумками іспитів, пробних кваліфікаційних робіт та 

інших видів підсумкової атестації. 

2. Організаторські здібності здобувачів освіти визначаються шляхом співбесіди, 

тестування (письмово або з використанням ПЕОМ), або у формі діалогово-

ігровими ситуаціями та інше. 

3. Психофізичні здібності з’ясовуються методами тестування або анкетування, 

які можуть бути проведені на ПЕОМ або у формі діалогово-ігрового методу. 

4. Враховується загальний рівень навчальних досягнень за весь період навчання 

на другому ступені. 


