
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №74 
        

  

Н А К А З 
 

02.11.2018                                                      с. Шев’якине             № 01-06 - 4                        Од  

 

Про організацію та проведення  

вступних випробувань у 2019 році 

 

          Згідно до типових правил прийому на навчання до ПТУ №74, чинних нормативних 

документів щодо організації роботи приймальної комісії, на підставі рішення методичної комісії 

викладачів загальноосвітніх дисциплін (протокол № 3 від 10.10.2018 року), рішення педагогічної 

ради ПТУ № 74 (протокол № 2 від 23.10.2018 р.) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Встановити перелік вступних випробувань у формі тестування з предметів: 

– тракторист-машиніст с/г (лісогосподарського) виробництва, слюсар-ремонтник, водій   

   автотранспортних засобів – фізика (письмово); 

– кухар, кондитер – хімія (письмово); 

- оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, офісний службовець (бухгалтерія) – 
математика (письмово); 
– тракторист-машиніст с/г (лісогосподарського) виробництва, водій автотранспортних засобів – 

фізика (письмово); 

 – секретар керівника - українська мова (диктант); 

–  робітник фермерського господарства – фізика (письмово). 

2. Для абітурієнтів з трьохрічним терміном навчання з отриманням повної загальної середньої 

освіти (в конкурсних групах) додатково проводити вступні випробування з української мови 

(диктант). 

3. Викладачам - предметникам Пономаренко А.О., Шевченко Н.Р., Бараннік О.В. завдання з 

вищезазначених предметів та відповіді до них надати в приймальну комісію. 

4. Затвердити розклад проведення вступних випробувань абітурієнтів 2019 року (додається). 

5. Секретарю приймальної комісії Перевозко А.О., викладачам - предметникам організувати 

проведення вступних випробувань абітурієнтів згідно розкладу.  

   

 

 

 

 

 

Директор  ПТУ № 74                                             О.М.Миронець 

 

Додаток №12 



                                                                                                                               З А Т В Е Р Д Ж У Ю 

                                                                                                                                         Директор ПТУ № 74 

                                                                                                                                          _________О.М.Миронець 

 

 

Розклад 

проведення вступних випробувань абітурієнтів 

 

Код 

за 

ДК 

Назва професії Вид вступного 

випробування 

Термін 

проведення 

Оцінювання 

результатів 

8331 

 

7233 

8322 

тракторист-машиніст с/г 

(лісогосподарського) виробництва, 

слюсар-ремонтник,  

водій автотранспортних засобів 

1. Фізика (тести) 

2. Українська мова 

(диктант) - в 

конкурсних групах. 

22.08.2019 

23.08.2019 

 

12б. 

 

12б. 

5122 

7412 

кухар,  

кондитер 

1. Хімія (тести) 

2. 2. Українська мова 

(диктант) - в 

конкурсних групах. 

22.08.2019 

23.08.2019 

 

12б.  

 

12б. 

4112 

4115 

4121 

оператор комп’ютерного набору, 

секретар керівника, офісний 

службовець (бухгалтерія) 

1.Українська мова 

(диктант)- в 

конкурсних групах. 

2. Математика (тести) 

 

23.08.2019 

 

22.08.2019 

 

12б.  

 

12б. 

4115 секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 

1. Українська мова 

(диктант). 

 

23.08.2019 

 

12б. 

8331 

8322 

тракторист-машиніст с/г 

(лісогосподарського) виробництва, 

водій автотранспортних засобів 

1. Фізика (тести) 

 

22.08.2019 12б. 

6131 робітник фермерського 

господарства 

1. Фізика (тести) 22.08.2019 12 б. 

 


