
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми чекаємо на Вас за адресою: 
 

 
м. Суми, вул. Охтирська,  28 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Довідки за телефонами: 

         (0542) 33-20-22 

         (0542) 33-52-07 

         (0542) 33-30-25 
 

e-mail: sumyvpu6@gmail.com 

сайт: http://vpu6.edukit.sumy.ua/ 

 

Транспорт:  

 

 
№ 7, 13 

 

 
№ 4, 6, 7, 17, 22, 54, 55, 56, 61 

 

 Для вступу необхідно подати:                                                                  

 заяву на ім’я директора;                                                                 

 свідоцтво про народження /паспорт (копія); 

 атестат  (свідоцтво) про освіту ;         

 довідку про сімейний стан; 

 медичну довідку 086-У;  

 медичну довідку про щеплення;  

 ідентифікаційний код (копія); 

 8 фотокарток розміром 3х4; 

 характеристику; 

  пільгові документи.     

Державний професійно-технічний  

навчальний заклад  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИ МРІЄТЕ ПРО РЕАЛЬНУ РОБОТУ ПІСЛЯ 

ЗАКІНЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ?  

ТОДІ ВАМ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ ВДАЛИЙ 

СТАРТ! 

mailto:sumyvpu6@gmail.com
http://vpu6.edukit.sumy.ua/


Почніть доросле життя з якісної освіти! 
Висококваліфіковані викладачі та майстри 

виробничого навчання, сучасні методи 

викладання та новітні інформаційні 

технології допоможуть Вам отримати 

ґрунтовні знання та оволодіти практичними 

навичками з обраної професії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наші переваги: 
 вступ без екзаменів; 

 вступ після 11 класу без ЗНО; 

 одночасне отримання повної середньої 

освіти та професійної освіти; 

 можливість на базі училища отримати 

вищу освіту в НКЦ Глухівського 

національного педагогічного університету; 

 щомісячна стипендія, матеріальна 

допомога, заохочення; 

 безкоштовний гуртожиток; 

 якісне комплексне харчування; 

 можливість отримати додатковий заробіток 

на підприємствах під час виробничої 

практики; 

 учнівське самоврядування; 

 гуртки художньої самодіяльності, театр 

мод, спортивні секції. 

Перелік професій 
 

Назва професії 
Базова 

освіта 

Термін 

навчання 

Кравець,  закрійник 9 класів 4 роки 

Перукар (перукар-

модельєр  

9 класів 

11 класів 

3 роки 

1 рік 

Діловод, секретар 

керівника (організації, 

підприємства, 

установи) 

11 класів 1,5 роки 

Кухар  11 класів 1,5 роки  

Кондитер  11 класів 1,5 роки  

Столяр будівельний, 

тесляр 

9 класів 

11 класів 

3 роки 

1 рік 

Штукатур, маляр, 

лицювальник-

плиточник 

9 класів 3 роки 

Муляр, 

електрозварник 

ручного зварювання 

9 класів 

11 класів 

3 роки 

1 рік 

Штукатур, 

лицювальник-

плиточник 

11 класів 1,5 роки 

 

Професія, якої ти вартий!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На базі 9 класів 

- кравець, закрійник; 

- перукар (перукар-

модельєр); 

- столяр будівельний,   

тесляр;                                                                                                                           

- муляр, електрозварник 

ручного зварювання;   

- штукатур, маляр,                             

лицювальник- плиточник 

На базі 11 класів 

- кухар; 

- кондитер; 

- перукар (перукар-

модельєр);                                                                                                                      

- діловод, секретар 

керівника (організації, 

підприємства, установи);  

- столяр будівельний, 

тесляр;  

- штукатур, лицювальник 

плиточник; 

- муляр, електрозварник 

ручного зварювання 

 
Наша адреса: 

 

40007 м. Суми,  

вул. Охтирська, 28  

тел. 33-52-07 
E-mail:  sumyvpu6@gmail.com.  
Сайт http://vpu6.edukit.sumy.ua/ 

На базі 9 класів 

- кравець, закрійник; 

- перукар (перукар-

модельєр); 

- столяр будівельний, 

тесляр;                                                                                                                           

- муляр, електрозварник 

ручного зварювання;   

- штукатур, маляр,                             

лицювальник- плиточник 

На базі 11 класів 

- кухар; 

- кондитер; 

- перукар (перукар-

модельєр);                                                                                                                      

- діловод, секретар 

керівника (організації, 

підприємства, установи);  

- столяр будівельний, 

тесляр;  

- штукатур, лицювальник 

плиточник; 

- муляр, електрозварник 

ручного зварювання 

 
Наша адреса: 

 

40007 м. Суми,  

вул. Охтирська, 28 

тел. 33-52-07 
E-mail:  sumyvpu6@gmail.com.  
Сайт http://vpu6.edukit.sumy.ua/ 

 

 

http://vpu6.edukit.sumy.ua/
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