
Директору ДПТНЗ 

«Сумське ВПУ 

будівництва і дизайну» 

Сікірніцькому С.В. 

 

________________________ 

(Прізвище, ім’я, по-Б. учня) 

________________________ 

адреса __________________ 

тел. ____________________ 

школа № _______ 

 

ЗАЯВА 
Прошу прийняти мене в училище за професією:  

________________________________________________________ 

 

До заяви додаю: 

1. Автобіографію 

2. Характеристику 

3. Атестат зрілості (свідоцтво про освіту) 

4. Паспорт (свідоцтво про народження) 

5. 8-фотокарток (розміром 3х4) 

6. Довідку з місця проживання 

7. Медичну довідку 0-86 У 

 

“____” ___________201  р.   Підпис ______________ 

 

АВТОБІОГРАФІЯ 

Я, ______________________________________________________ 

Народився(лась) _________________ _______ р. в _____________ 

В 20_______ р. пішов(ла) до першого класу школи № __________ 

В 20_____р. закінчив(ла) __________ класів школи № __________ 

 

БАТЬКИ 

Батько: __________________________________________________ 

Місце роботи: ____________________________________________ 

Мати: ___________________________________________________ 

Місце роботи:_____________________________________________ 

 

 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Управління освіти і науки сумської обласної державної адміністрації 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                         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 

 

Вступники подають: 

 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.     

УМОВИ ПРИЙОМУ ТА НАВЧАННЯ: 

 вступ без екзаменів (за співбесідою); 

  безкоштовне навчання; 

  щомісячна стипендія, матеріальна  допомога; 

  гуртожиток безкоштовний; 

  1 або 3-х разове харчування; 

  різноманітні гуртки та секції; 

  можливість отримати вищу освіту на базі  

училища в Сумському НКП  Глухівського 

національного педагогічного університету. 

 

 

 

 
Кравець    

Повинен знати:  прийоми та засоби виконання ручних та прасувальних робіт всіх видів; вимоги, 

що висуваються до їх  якості; технічні умови, призначення та пошивочні властивості матеріалів,  

види та будову машин. 

Повинен вміти: виконувати всі види ручних та машинних робіт для виготовлення легкого 

жіночого одягу за індивідуальними замовленнями. 

Перспективи росту: розряди 2-й – 5-й; технікуми та інститути легкої промисловості.  

Закрійник   

Повинен знати: технологію пошиву виробів; основи конструювання  та крій; зняття вимірів. 

Повинен вміти: виконувати розкрій і  шити виріб; робити замальовки моделі; моделювати виріб; 

вміти підготувати виріб до І примірки; проводити І примірку. 

Перспективи росту:  V розряду; технікум, інститут легкої промисловості. 

Перукар 

Повинен знати: будову, властивості шкіри та волосся; правила, способи та прийоми виконання 

робіт;  рецептуру лікувальних та хімічних сумішей; особливості впливу їх на шкіру та волосся; 

правила санітарії та гігієни; напрямки моди. 

Повинен вміти:  виконувати стрижку та зачіску волосся у відповідності до напрямку та 

особливостей обличчя дорослих та дітей; робити перманент (хімічну завивку), виконувати масаж 

обличчя та миття голови; виконувати гоління, виконувати роботи з шиньйонами, париками і т. ін. 

Перспективи росту: ІІ – І класи, технологічний технікум, завідування перукарнею, салоном. 

Кухар; кондитер 

Повинен знати: рецептури, технологію виготовлення, вимоги до якості, терміни та умови 

зберігання кулінарних страв;   властивості  продуктів; прийоми, способи теплової обробки 

продуктів, способи і прийоми оформлення виробів. 

Повинен  вміти: проводити попередню обробку сировини та продуктів; готувати, формувати та 

панірувати напівфабрикати; готувати страви;   замішувати тісто, формувати та випікати вироби; 

готувати   прості масові  

торти, тістечка та інші поштучні кондитерські вироби; різні види кремів, начинок, фаршів 

Перспективи росту: Сумський аграрний університет; Харківський університет громадського 

харчування; Київський університет харчової промисловості. 

Столяр 

Повинен знати: способи виготовлення, пригонки та навішування столярних виробів; властивості 

деревини різних порід;   способи   її   обробки;   пороки   деревини;   методи   запрацювання  

окремих пошкоджень; види клеїв та способи виготовлення клейових розчинів. 

Повинен вміти: користуватися ручними та механізованими столярними інструментами та 

виконувати основні види столярних операцій та з’єднань; підготовляти поверхні під 

фанерування; зачищувати деталі та збирати прості столярні вироби, меблі.  

Перспективи росту: 2-й – 6-й розряди, будівельний технікум, інститут. 

Муляр 

Повинен знати: основні види деталей та збірних конструкцій, що застосовуються при зведенні 

кам’яних будівель; основні властивості будівельних матеріалів, що застосовуються при ізоляції 

фундаментів та стін і т. ін. 

Повинен вміти:  виконувати кладку простих стін з цегли та дрібних блоків під штукатурку і з 

розшивкою по ходу кладки; читати робочі кресленні проектів підприємства та іншу технічну 

документацію. 

Перспективи росту: 2-й-5-й розряди, будівельний технікум, інститут. 

Маляр 

Повинен знати: технологію оздоблювальних робіт; хімічний склад розчинів, вимоги до їх якості; 

устрій та принцип дії машин та механізмів. 

Повинен вміти: готувати розчини; обробляти поверхні; користуватися механізмами та 

ремонтувати їх. 

Перспективи росту: підвищення кваліфікаційного розряду; будівельний технікум, архітектурно-

будівельний інститут. 


