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Як вступити у 
профтех?

• Спочатку потрібно визначитися з професією, яку 
хочете здобути.

• Далі треба обрати заклад освіти, у якому її
можна здобути

• Для цього можна подивитись профорієнтаційні
матеріали на нашому сайті
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На допомогу абітурієнту-
перелік професій у розрізі :

https://fb.watch/j0IUNJ_oQO/

https://fb.watch/j0IXljpQ4k/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028QjyRnrVuzAGC9hSpF6tkPi4gdR1MxHEG5Dm21ur1WGZX7qJkiWwsoob
tMdbCwfEl&id=100065215611699

https://fb.watch/j0IZe7XLdi/

https://fb.watch/j0I_vZIX0R/

https://fb.watch/j0J4Unzc6E/

https://fb.watch/j0J7twDaF8/
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ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ:

• 1. У якому віці можна вступити у профтех?

• Вступити на навчання у заклад профосвіти можна на основі свідоцтва про базову або повну
загальну середню освіту, тобто з документом після 9-го або 11-го класу. Загалом для вступу
немає жодних вікових обмежень.

• Отримати професійну освіту можуть як вчорашні випускники шкіл, так і дорослі, які хочуть
підвищити кваліфікацію або змінити фах.

• 2. Які документи потрібні для вступу?

• У Типових правилах прийому до профтехів визначений перелік документів, які учень має подати 
обов'язково. Однак заклад може розширити цей список, затвердивши свої правила прийому на 
базі Типових.

• Обов’язкові документи для вступу:

• заява

• оригінал або копія свідоцтва про закінчення 9-го або 11-го класу

• 6 фотокарток 3х4

• медична довідка

• копії документів, що підтверджують право на пільги (за наявності)

• копія паспорта чи ID-картки (пред'явити при вступі).
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Якими є переваги навчання у 
закладі профосвіти?

• У закладах профосвіти достатньо місць для навчання за 
кошти регіонального або державного замовлення. Крім того, 
тут можна отримати затребувану на ринку праці професію за 
відносно короткий термін.

• Серед інших переваг професійної освіти:

• швидке отримання професії (від 3 міс до 3-х років) та старт 
кар’єри

• безоплатне навчання та гуртожиток

• стипендія та оплачувана практика.

https://www.vpu-2.in.ua/

https://www.vpu-2.in.ua/


Анкета вступника до Державного навчального
закладу "Вище професійне
училище № 2 м. Херсона"

• Натисни на посилання: 
https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSc-AGo-
pHD7qwF9_1hINX7HKxPXx9DmEgM
orWt2i8-
Ezl4pPg/viewform?usp=sharing
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Наші координати :

Державний навчальний заклад
«Вище професійне училище№ 2 м. Херсона»

м. Херсон, Миколаївське шосе, 52.
Телефони:

Приймальна директора / директор училища: 33-44-11

Навчальна частина / заступник директора з НР: 33-41-14

Приймальна комiсiя: 33-44-84
E-mail: 002vpu@i.ua

Їхати: в бік автовокзалу до зупинки “Зодчий”.

https://web.archive.org/web/20220408004656/mailto:002vpu@i.ua

