
Шановні абітурієнти! 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 

 

Четвер, 26 травня · 16-00 
 

Інформація для приєднання до зустрічі Google Meet 

Посилання на відеодзвінок: https://meet.google.com/dpq-wuwo-xyg 
 

Держаній професійно технічний навчальний заклад 

«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» 

 запрошує на навчання за сучасними професіями, що користуються попитом на ринку 

праці. 

Вступ без іспитів та ЗНО. 

 Учні отримують стипендію, забезпечуються гуртожитком, працюють спортивні секції, 

клуб вихідного дня, вокальний, танцювальний, туристично-краєзнавчий гуртки. 

Додаткову інформацію можна отримати: 

  

Графік роботи приймальної комісії: 

 з 09 травня з 9.00 по 17.00 (каб.104) 

за адресою: м.Вінниця, вул.Стрілецька,5 

№ п/п Назва професії 

         На базі 9 класу 

1 
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. 

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. 

2 
Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. 

Фотограф (фотороботи). 

3 Адміністратор. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних.  

4 Кухар. Кондитер. 

5 Монтажник інформаційно-комунікаційного обладнання.  

6 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення  

7 Агент з постачання.  Продавець продовольчих товарів. 

                На базі 11 класу 

8 Кухар. Кондитер. 

9 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин.  

10 Агент з постачання.  

На базі професії «Агент з постачання» 

  Молодший бакалавр «Підприємництво , торгівля та біржова діяльність» 

https://meet.google.com/dpq-wuwo-xyg
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http://vmvpu.vn.ua/brochures/oipz1.pdf
http://vmvpu.vn.ua/brochures/electromehanik.pdf
http://vmvpu.vn.ua/brochures/oipz1.pdf
http://vmvpu.vn.ua/brochures/oblikovec.pdf
http://vmvpu.vn.ua/brochures/kondyter.pdf
http://vmvpu.vn.ua/files/dl/Reklama.pdf
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Перелік документів для вступу: 

 Заява на ім’я директора із зазначенням професії чи спеціальності (заповнюється особисто 

в приймальній комісії) 

 Документ про освіту (оригінал) 

 Свідоцтво про народження (копія) 

 ID - картка (4 копії) 

 Ідентифікаційний код (4 копії) 

 Довідка про склад сім’ї 

 Фото кольорове 3х4 – 8 шт. 

 Медичні документи: форма 086-У; форма 063 (щеплення) 
 Медична карта ф.25 (зі школи) 

 ПРАВИЛА прийому на навчання 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника 

в 2022 році 

ДЕТАЛЬНІШЕ   http://vmvpu.vn.ua/applicants/rules.html 

ПРАВИЛА прийому на навчання 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового молодшого бакалавра 

в 2022 році 

ДЕТАЛЬНІШЕ   http://vmvpu.vn.ua/applicants/rules-iii.html 

  

Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище – шлях до успіху 

Доторкнутися до скарбниці знань у царині сучасних інформаційних технологій і зрозуміти 

головні принципи та секрети ділового спілкування, поєднати професію з мистецтвом вам 

допоможе Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке міжрегіональне 

вище професійне училище». 

Цей навчальний заклад заснований у 1944 році, поєднує міцні багаторічні освітні традиції з 

сучасними передовими інформаційними технологіями. Зараз – це флагман освіти, що входить в 

100 найкращих навчальних закладів України, неодноразовий лауреат виставок «Сучасні заклади 

освіти» та «Інноватика в сучасній освіті». Навчальний заклад акредитований за III 

атестаційним рівнем. У ньому воєдино злились ґрунтовний викладацький досвід, потужна 

матеріально-технічна база та інноваційні методики навчання. 

До речі такі професії як «Монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування» та 

«Оператор телекомунікаційних послуг» є лише у нашому навчальному закладі та готуються за 

самими останніми вимогами роботодавців  й оновленими державними стандартами. 

Особливо важливим є те, що по закінченню училища за спеціальністю «Агент з постачання. 

Продавець продовольчих товарів» можна стати не лише кваліфікованим робітником, а й 

молодшим спеціалістом. Рівень фахового молодшого бакалавра можна здобути за напрямком 

«Управління та адміністрування». Актуальною особливістю також є той факт, що запропоновані 

професії інтегровані. 

Поряд з тим, у ВМВПУ здійснюється навчання учнів з вадами слуху, перепідготовка незайнятого 

населення, а також допрофільне навчання школярів. 

Незалежно від профілю, всі першокурсники опановують навички роботи з комп’ютером, 

вивчають різні інформаційні програми. Загалом робота з комп’ютерною технікою та 

використання комп’ютерів на уроках є невід’ємною частиною навчання. 

Протягом багатьох років учні навчального закладу є призерами різних обласних, Всеукраїнських 

конкурсів та олімпіад. 

http://vmvpu.vn.ua/applicants/rules.html
http://vmvpu.vn.ua/applicants/rules-iii.html
http://vmvpu.vn.ua/photogallery.html?galAlbum=9
http://vmvpu.vn.ua/photogallery.html?galAlbum=9


У ВМВПУ створено всі умови для отримання якісної освіти, адже має матеріально-технічну базу 

необхідну для досягнення цієї мети, а саме: 

300 сучасних персональних комп’ютерів, що об’єднані у локальну мережу і мають доступ до 

Internet і внутрішнього освітнього середовища, на якому розміщено електронні навчально-

методичні комплекси; 

 електронну бібліотеку та освітні телекомунікаційні проекти; 

 методичні посібники, що дозволяють у повному обсязі використовувати практику 

дистанційного навчання; 

 сучасні лабораторії та майстерні, які забезпечені необхідною технікою і максимально 

наближені до виробничих умов. 

 Всім учням надається гуртожиток. Для учнів діють спортивні секції, гуртки художньої 
самодіяльності, предметні гуртки. 

Випускники ВМВПУ користуються перевагами при вступі до вищих навчальних закладів. 

Заключено ряд договорів з вищими навчальними закладами України:  

Навчальний 

заклад 

Професія, 

спеціальність 

ВМВПУ 

Спеціальність у ВНЗ Курс, на який зараховує ВНЗ 

Західно-

український 

національний 

університет 

Кваліфікований 

робітник 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

За спорідненим 

напрямом 

І курс (за скороченим 

терміном навчання) 

ІІ(ІІІ) курс з нормативним 

терміном навчання на 

вакантні місця 

Тернопільськи

й національний 

економічний 

університет 

Кваліфікований 

робітник Молодший 

бакалавр 

За спорідненим 

напрямом 

2 курс 

3 курс (за спорідненим 

напрямком для здобуття рівня 

бакалавра) 

Вінницький 

торговельно-

економічний 

коледж 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

«Кухар. Кондитер» 

«Оператор з 

обробки інформації 

та програмного 

забезпечення. 

Обліковець(з 

реєстрації 

бухгалтерських 

даних).» 

 «Виробництво 

харчової продукції» 

«Бухгалтерський 

облік» 

«Товарознавство та 

комерційна 

діяльність» 

І курс (денна форма), заочна - 

за  скороченим терміном 

навчання за 

спеціальностями  "Виробницт

во харчової продукції", 

"Бухгалтерський облік", 

"Товарознавство та 

комерційна діяльність" 

Вінницький 

національний 

технічний 

університет 

Кваліфікований 

робітник 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

За спорідненим 

напрямком 

Перший курс (за скороченим 

терміном) на спеціальність 

"Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність", здобуття 

рівня бакалавра за 

результатами ЗНО та після 

здачі тестів при вступі. 

http://vmvpu.vn.ua/photogallery.html?galAlbum=14
http://vmvpu.vn.ua/photogallery.html?galAlbum=14
http://vmvpu.vn.ua/photogallery.html?galAlbum=12
http://vmvpu.vn.ua/photogallery.html?galAlbum=12


Вінницький 

технічний 

коледж 

Кваліфікований 

робітник 

«Економіка  підприєм

ства» 

«Обслуговування 

комп’ютерних систем 

і мереж» 

«Фінанси і кредит» 

1 курс (зі скороченим 

терміном навчання) 

Донецький 

національний 

університет 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

За спорідненим 

напрямом 

1 курс (за скороченим 

терміном навчання) або 3курс 

(з нормативним терміном 

навчання на вакантні місця) 

«Міжнародна економіка», 

«Економіка підприємства», 

«Управління персоналом та 

економіка праці», 

«Менеджмент організацій», 

«Маркетинг», «Фінанси і 

кредит», «Облік і аудит», 

«Міжнародний бізнес», 

«Прикладна статистика», 

«Економічна теорія», 

«Економ 

кібернетика»                             

  Молодший спеціаліст 

Вінницький 

державний 

аграрний 

університет 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

«Економічна 

кібернетика», 

«Менеджмент 

організацій» 

2 курс 

3 курс 

Вінницький 

кооперативний 

інститут 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

«Кухар. Кондитер» 

«Оператор з 

обробки інформації 

та програмного 

забезпечення. 

Обліковець (з 

реєстрації 

бухгалтерських 

даних)» 

«Маркетинг», 

«Виробництво 

харчової продукції», 

«Бухгалтерський 

облік» 

 Скорочений термін навчання 

Вінницький 

коледж 

Національного 

університету 

харчових 

технологій 

«Кухар. Кондитер» 
За спорідненим 

напрямком 

1 курс (зі скороченим 

терміном навчання) 

  

 

Пам'ятайте, що успішна кар'єра і статус в суспільстві залежить тільки від вас, але ВМВПУ 

допоможе вам стати висококваліфікованим, ерудованим і конкурентоспроможним 

спеціалістом, надати цінні та необхідні знання, які будуть вирізняти вас з-поміж інших і тим 

самим забезпечити успішний старт і достойне місце у життя. 

 


