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Методичний посібник рекомендований випускникам 

шкіл, абітурієнтам, батькам. Містить матеріал для допомоги у 

виборі майбутньої професії та інформацію про ЗНО-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач: Курятнік Л. М. 

Комп’ютерний набір: Посвистак А. Б. 

Відповідальна за випуск: Гриб М. А. 
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Юні друзі! 

Кожна молода людина стає перед вибором – яку 

професію обрати? Цей вибір визначає усе подальше життя 

людини: це п’ять років навчання обраному фаху в 

навчальному закладі ; пошук роботи за обраною професією; 

робота за цим фахом усе подальше трудове життя. А щоб 

праця була в радість, щоб вдало складалася кар’єра і людина 

стала професіоналом, якого цінують колеги та керівництво, 

мала за свою працю гідне матеріальне заохочення - потрібно 

захоплюватися і любити свою справу, підвищувати рівень 

свого фаху усе трудове життя. Тому так важливо не 

помилитися, коли робиш вибір професії.  

Це видання допоможе вам зробити правильний вибір , 

адже в ньому ви знайдете інформацію про орієнтири , якими 

треба керуватись, роблячи цей вибір, яку інформацію брати 

до уваги, дізнаєтесь про інструменти, за допомогою яких ви 

зрозумієте свій темперамент, професії, якими ви зможете 

займатися. Ми надали електронні адреси з інформацією про 

нові професії, які актуальні зараз і будуть актуальні і потрібні 

в майбутньому. Ви зможете ознайомитися з думкою сучасних 

студентів про перспективи їхньої спеціальності, про ВНЗ,в 

якому вони навчаються та отримати багато іншої корисної 

інформації. 

 

10 кроків до успіху 

1. Оберіть вищий навчальний заклад, в якому Ви бажаєте 

здобувати вищу освіту. 
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2. Визначтесь із переліком предметів. ЗНО в 2013 році 

можна пройти із таких предметів: української мови та 

літератури (обов’язковий тест), математики, фізики, 

хімії, історії України, географії, біології, російської мови, 

однієї з іноземних мов (англійської, німецької, 

французької, іспанської). 

3. Зберіть усі необхідні для реєстрації документи (копію 1-ї 

сторінки паспорта (або свідоцтва про народження якщо 

вам не виповнилося 16 років); копію документа про 

повну загальну середню освіту (або довідку з 

навчального закладу за зразком УЦОЯО про те, що ви 

отримаєте документ про повну загальну середню освіту в 

2013 році); 2 фотокартки. Потурбуйтеся про своєчасне 

отримання паспорта! 

4. Зареєструйтеся протягом січня-лютого 2013 року. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Кожен учасник ЗНО має право внести 

зміни до реєстраційних даних в межах часу, відведеного 

на реєстрацію. Не відкладайте реєстрацію на останні 

дні! 

5. Дочекайтеся сертифіката УЦОЯО, запрошення для 

проходження ЗНО. ВАЖЛИВО! Перепусткою на пункт 

тестування буде паспорт, бланк сертифіката ЗНО 

(отриманий під час реєстрації), запрошення. Якщо вам не 

надійде запрошення поштою, його можна буде 

роздрукувати, скориставшись персональною сторінкою, 

що створюється для кожного учасника після реєстрації 

(на веб-сайті УЦОЯО (www.testportal.gov.ua) 

6. Належно готуйтеся до ЗНО. Вивчайте та повторюйте 

навчальний матеріал відповідно до програмових вимог 

ЗНО з того чи іншого предмета. Користуйтеся 

http://www.testportal.gov.ua/
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посібниками, довідниками, рекомендованими МОН 

України. Періодично ознайомлюйтеся з інформацією на 

сайтах УЦОЯО (www.testportal.gov.ua) або ВРЦОЯО 

(www.vintest.org.ua). 

7. Візьміть участь у пробному тестуванні, що дасть 

можливість ознайомитися з процедурою проведення 

ЗНО, стандартизованими тестами, що відповідають 

вимогам програм ЗНО та специфікаціям тестів 2013 року 

(детальна інформація на сайті ВРЦОЯО 

(www.vintest.org.ua). 

8. Пройдіть зовнішнє незалежне оцінювання. 

9. Дочекайтесь результатів (після оголошення результатів з 

усіх предметів самостійно роздрукуйте з персональної 

сторінки на сайті УЦОЯО www.testportal.gov.ua) 

інформаційну картку, що є додатком до сертифікату. 

10. Подайте документи у приймальну комісію ВНЗ України.  

 

Правила реєстрації осіб, які виявили бажання пройти 

зовнішнє незалежне оцінювання в 2013 році (ЗНО 2013) 

 

Реєстрація осіб для участі у ЗНО 2013 триватиме з 4 

січня до 5 березня 2013 року 

Участь в ЗНО може взяти особа, яка має повну загальну 

середню освіту або є учнем (студентом) випускного класу 

(курсу) навчального закладу системи загальної середньої 

освіти та зареєструвалася в установленому порядку. 

Що необхідно для реєстрації? 

http://www.testportal.gov.ua/
http://www.vintest.org.ua/
http://www.vintest.org.ua/
http://www.testportal.gov.ua/
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1. Обрати напрям навчання (спеціальність) та вищий 

навчальний заклад, в якому бажаєте навчатися. 

2. Звернутися до приймальної комісії обраного ВНЗ (або 

на веб-сайт цього ВНЗ) та ознайомитися з правилами 

прийому, в тому числі з переліком конкурсних предметів, 

результати з яких мають бути зазначені в Сертифікаті 

учасника ЗНО. 

3. Ознайомитися з порядком реєстрації для участі в ЗНО 

2013. 

Врахувати, що під час реєстрації можна обрати для 

складання ЗНО не більше 4-х предметів із даного переліку: 

українську мову і літературу, математику, історію України, 

фізику, біологію, хімію, географія, всесвітню історію, світову 

літературу, російську мову, іноземну мову (одну за вибором – 

англійську, німецьку, французьку, іспанську). 

4. Підготувати необхідні для реєстрації документи:  

– копію паспорта (для осіб, які народилися 1 вересня 

1996 року та пізніше і не отримали паспорт – копію 

свідоцтва про народження); 

– копію документа про повну загальну середню 

освіту / для осіб, які не мають документа про повну 

загальну середню освіту, але здобудуть повну загальну 

середню освіту до 1 липня 2013 року  

– довідку з навчального закладу за формою, 

визначеною Українським центром оцінювання якості 

освіти (далі – УЦОЯО). 

Крім вищезазначених документів, необхідно 

підготувати 2 ідентичні фотокартки для документів 

розміром 3Х4. 

http://dneprtest.dp.ua/docs/2013/dovidka.pdf
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Звертаємо увагу! 

Випадки, в яких під час реєстрації необхідно надавати 

додаткові документи: 

Особи, які мають захворювання, що можуть бути 

перешкодою для участі в тестуваннях, в разі потреби, 

надають висновок закладу охорони здоров’я про 

необхідність створення особливих (специфічних) умов 

проходження ЗНО. Важливо врахувати, що Порядком 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2013 році 

для осіб, які згідно з висновками закладів охорони здоров’я 

мають обмежені можливості пересування, передбачено 

створення умов для проходження ЗНО в аудиторіях, 

розташованих на нижніх поверхах пунктів тестування, а для 

осіб, які мають вади слуху – в аудиторіях, де здійснюється 

сурдопереклад. Рішення стосовно реєстрації для участі в 

ЗНО 2013 осіб, які потребують створення вищеназваних або 

інших специфічних умов для проходження ЗНО приймаються 

регламентною комісією регіонального центру оцінювання 

якості освіти (далі – регламентна комісія). 

Особи, у документах яких є розбіжності в персональних 

даних (прізвище, ім’я, по батькові тощо), надають копію 

документа про зміну прізвища, ім’я, по батькові; 

Особи, у яких документи оформлені іноземною мовою, 

до копій документів додають переклади цих документів 

державною мовою, завірені нотаріально.  

5. Оформити належним чином без помилок 

заяву-реєстраційну картку. 

Це можна зробити самостійно, скориставшись 

спеціальною комп'ютерною програмою на сайті УЦОЯО або 

регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – 

http://test.dneprtest.dp.ua/ZNO2013Reg.zip
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РЦОЯО), або звернутися за допомогою до одного з пунктів 

реєстрації. 

6. Надіслати поштою (рекомендованим відправленням з 

описом вкладення) комплект реєстраційних 

документів до РЦОЯО. 

Більш детальну інформацію про вимоги до оформлення 

комплекту реєстраційних документів та порядок його 

відправлення до РЦОЯО Ви маєте можливість отримати з 

листівки «Реєструємося для участі у ЗНО 2013» та 

Презентацією про реєстрацію для участі у ЗНО 2013. 

Регламентна комісія має право відмовити в 

реєстрації в разі недотримання всіх вимог до оформлення 

пакету реєстраційних документів, а також їх відправлення 

після завершення строків реєстрації. 

7. Отримати поштове відправлення від РЦОЯО. 

Підтвердженням реєстрації є надісланий РЦОЯО 

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. 

Якщо після отримання Сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання виникла необхідність внесення змін 

в персональні дані або зміни предметів тестування, необхідно 

пройти всю процедуру реєстрації з початку (див. п.3-7 цієї 

статті) та додати до комплекту вищезазначених документів 

ще й отриманий в цьому році Сертифікат. 

 

 

http://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=367&Itemid=95
http://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=367&Itemid=95
http://dneprtest.dp.ua/docs/2013/list_reest.pdf
http://www.dneprtest.dp.ua/docs/2013/main/showinfo1_reg_2013.pdf


11 
 

Шановні випускники! 

У житті кожної людини є момент, коли необхідно 

прийняти для себе одне з найважливіших рішень - вибрати 

справу до душі за покликанням, тобто професію. Вибір 

професії недаремно називають другим народженням людини. 

Адже від того, наскільки правильно зроблено вибір професії, 

залежить суспільна цінність людини і, нарешті, її радість і 

щастя. З цього приводу відомий український педагог і 

психолог К.Д. Ушинський писав: «Якщо ви вдало виберете 

працю і вкладете в неї душу, то щастя саме вас знайде». Для 

свідомого і самостійного вибору професії необхідні знання і 

наявність багатьох можливих варіантів вибору, уявлення про 

те, яких особистісних якостей, здібностей вимагає та чи інша 

професія, які можливості вони забезпечують для професійної 

кар'єри і чи є попит на спеціалістів за тією чи іншою 

професією на ринку праці. 

 

 

До вашої уваги нові професії на ринку праці 

Спеціалісти у сфері інформаційних технологій 

Найбільше абсолютно нових професій з'явилося у 

зв'язку з розвитком інформаційних технологій. Років 4-5 тому 

на ринку праці з'явилася професія веб-майстра, досить 

популярна та високооплачувана. Але сучасні тенденції у 

сфері інформаційних технологій стали причиною того, що з 

неї отримали розвиток кілька нових: керівник, менеджер 

проекту, веб-дизайнер, веб-програміст та фахівець із 

розвитку, тобто мова іде про дедалі вужчу спеціалізацію для 

професіоналів. 
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Спеціалісти у сфері інформаційних технологій 

Найбільше абсолютно нових професій з'явилося у 

зв'язку з розвитком інформаційних технологій. Років 4-5 тому 

на ринку праці з'явилася професія веб-майстра, досить 

популярна та високооплачувана. Але сучасні тенденції у 

сфері інформаційних технологій стали причиною того, що з 

неї отримали розвиток кілька нових: керівник, менеджер 

проекту, веб-дизайнер, веб-програміст та фахівець із 

розвитку, тобто мова іде про дедалі вужчу спеціалізацію для 

професіоналів. 

Веб-дизайнер. Останнім часом нерідко в рекрутингових 

компаніях з'являються заявки на директорів інтернет-

магазинів. По суті, це - професійний менеджер, котрий, крім 

володіння інструментарієм у галузі програмування, повинен 

мати також гарну бізнес-освіту (логістика, фінанси, оцінка 

ризиків ціноутворення) тощо.  

Менеджери проектів займаються технічним 

забезпеченням проекту, підбором команди для роботи над 

ним, а також розкручуванням й підтримкою вже готового 

сайту, залученням рекламодавців.  

Банермейкер - фахівець, який має відношення як до 

дизайну, так і до розвитку (просування) сайту, - з'явилася 2-3 

роки назад. Проте така посада є зазвичай лише у великих 

комерційних проектах, оскільки, як правило, це - людина, яка 

займається виключно виготовленням і розміщенням банерів. 

Але таку вакансію можна знайти лише в Києві, тоді як на 

периферії потрібно бути "майстром на всі руки". 

Контент-редактор - людина, в обов'язки якої входить 

текстове наповнення сайту або порталу, постійне оновлення 

інформації та слідкування за зовнішнім виглядом сайту, 

зазвичай, потрібна у будь-якій компанії, навіть у маленькому 

містечку.  
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Веб-девелопер здійснює керівництво групою, яка 

займається створенням якихось конкретних розробок.  

Професія технічного письменника передбачає опис 

продукту, що виробляє компанія (яка працює в області 

інформаційних технологій), а також збір інформації. 

Соціобілдер. Маєш купу френдів? До твоєї думки 

прислуховується блогосфера? Не виключено, що твоє 

покликання – соціобілдер, який на замовлення різних 

компаній створює та модерує он-лайн спільноти, пов’язані з 

певним продуктом (наприклад, „спільнота шанувальниць 

черевичків Manolo Blahnik”). Головні вимога до соціобілдера 

– не набридати прямою рекламою продукту.  

Seo-оптимізатори. Надзвичайно популярними в «он-

лайні» стали фахівці, які знаходяться «на стику» декількох 

професійних галузей. Наприклад, Інтернет-маркетологи (seo-

оптимізатори), це співробітники, які відповідають за 

просування сайту в Мережі, тому вони повинні бути не 

стільки маркетологами, скільки «технарями». Тому seo-

оптимізаторами, як правило, стають веб-дизайнери або веб-

програмісти.  

Верстальник – фахівець, який працює в рекламних або 

видавничих фірмах, займається комп'ютерною версткою 

рекламних або видавничих матеріалів; необхідні знання 

комп'ютерних графічних програм, худ. здатності. 

Таким чином, кількість нових професій у сфері ІТ за 

останні роки значно збільшилася, і пов'язана така тенденція зі 

звуженням спеціалізації фахівців. У даному аспекті варто 

зазначити, що у невеликому місті знайти роботу вузької 

спеціалізації досить важко, оскільки досі функції декількох 

професіоналів, зазвичай, виконує одна людина через 

порівняно невеликий обсяг роботи, а головне - з метою 

економії коштів. Натомість можна впевнено сказати, що у 
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великих містах попит на фахівців-комп'ютерників високого 

рівня кваліфікації у 1,5-2 рази вищий за пропозицію. До того 

ж, існує думка, що скоро в даній галузі з'являться також нові 

професії, пов'язані із захистом інформації. 

У компаніях з'являються заявки на директорів інтернет-

магазинів. По суті, це - професійний менеджер, котрий, крім 

володіння інструментарієм у галузі програмування, повинен 

мати також гарну бізнес-освіту (логістика, фінанси, оцінка 

ризиків ціноутворення) тощо.  

 

Професії, що мають майбутнє 

Будучи абітурієнтом маєш сумніви щодо вибору 

спеціальності? Пропонуємо групи професій які, на думку 

спеціалістів, мають майбутнє. 

Динаміка змін, що мають місце на ринку праці, є тісно 

пов’язана з соціально-економічними тенденціями 

характерними для Європи і світу. 

Кожних декілька місяців з’являються нові професії. 

Серед них є такі, що користуються великим попитом на 

ринку, а є такі, що практично зникають.  

Ще декілька років тому професійний консультант, 

біржовий маклер чи вебмайстер були професіями про які ми 

чули виключно з американських фільмів. Не минуло багато 

часу і ринок, що розвивається, створив попит на ці та багато 

інших нових спеціалістів. 

Усе це, безперечно, пов’язано з тенденціями на ринку 

праці XXI століття, а саме: 

 міжнародний характер економічної діяльності 

 глобалізація економічної діяльності 
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 розвиток, поширення телеінформатичних технологій 

 збільшення ролі сектора послуг 

 діяльність в умовах змін 

 зміна системи цінностей (наприклад бажання проводити 

більше часу з близькими) 

 збільшення уваги до охорони здоров’я та навколишнього 

середовища 

 підвищення рівня освіти та постійне підвищення 

кваліфікацій  

 часта зміна місця роботи 

 зниження віку трудової діяльності (праця вже під час 

навчання) 

 збільшення самозатруднення тобто створення собі місць 

праці 

До змін на ринку праці потрібно достосовуватись. В 

найближчому майбутньому затребувані будуть працівники із 

знаннями та досвідом з декількох сфер. Існують опрацьовані, 

на основі аналізу, прогнози які свідчать про редукцію 

працевлаштування у певних професіях (наприклад шахтарі, 

сталевари) та зростання працевлаштування у сфері 

консультування, інформування, навчанням, наукових 

досліджень, здоров’я. 

Професії майбутнього з’являються передусім у таких 

сферах: 

Інформатика, зв’язок і засоби масової інформації: 
аналітика комп’ютерних систем, підключення, обслуга 

інформатичного обладнання, інформатика у засобах 

інформації, інженерія з’єднання, інформатика та мультимедіа, 

інженерія технічного сервісу, інженерія і телекомунікації. 

Управління: спеціаліст з фінансово-адміністраційних 

питань, спеціаліст маркетингу і дистрибуції, спеціаліст з 
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навчань та кадрів, спеціаліст організації, планування, 

розвитку продукції та послуг 

Tуризм, відпочинок, готельна справа: організатор 

туристичного обслуговування, менеджер туристичних турів, 

екскурсовод, повар, офіціант, hostessa 

Охорона навколишнього середовища: інженер 

охорони навколишнього середовища, спеціаліст аналітики 

середовища, технік охорони навколишнього середовища 

Торгівля, страхування: продавець, аквізитор, 

спеціаліст з митних питань, спеціаліст реклами і продажу, 

страховий агент транспорт спедитор, експедитор, інженер 

транспорту, інформатор пасажирського руху будівництво 

інженер будівництва, менеджер продукції у будівництві  

Охорона здоров’я і соціальна служба: працівник 

соціальної служби, посередник праці, опікун в інституціях 

соціальної допомоги.  

Освіта: пов’язано це з потребою перекваліфікації, 

отримання другої (чергової) спеціальності. Спостерігається 

тенденція попиту на тренерів різного роду навчань, 

консультантів та навчальих методик з використанням 

інформатично-комунікаційних (e-learning) та Інтернету 

(webeducation) засобів 

Біотехнології: це надзвичайно важлива сфера де 

продукція постійно зростає, розвиток цієї сфери є 

пріоритетним для Європейського Союзу. 

 



17 
 

Шановні випускники до вашої уваги перелік  

навчальних закладів Хмельниччини 

 

№ 

п/п 

Назва навчального 

закладу 
Адреса 

Рівень 

акредитації 

Форма 

власності 

Рік 

заснування 

Вищі учбові заклади 

1.  Хмельницький 

національний 

університет 

м. Хмельницький 

вул. Інститутська 11 
ІV державна 1962 

2.  Кам.-Под. державний 

університет 

м. Кам’янець-

Подільський 

вул. Огієнка 61 

ІV державна 1918 

3.  Подільський 

державний аграрно-

технічний 

університет 

м. Кам’янець-

Подільський 

вул. Шевченка 13 

ІV державна 1919 

4.  Хмельницький 

університет 

управління та права 

м. Хмельницький 

вул. Театральна 8 
ІІІ державна 1992 

5.  Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна академія 

м. Хмельницький 

вул. Проскурівського 

підпілля 139 

ІІІ комунальна 2000 

6.  Національна академія 

державної 

прикордонної служби 

ім. Б. Хмельницького 

м. Хмельницький 

вул. Шевченка 46 
ІІІ державна 1992 

7.  Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом 

м. Хмельницький 

проспект Миру 101А 
ІV ЗАТ 1996 

8.  Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна» 

м. Хмельницький 

вул. Толбухіна 2 
ІІІ 

не 

державна 
1999 

9.  Хмельницький 

економічний 

університет 

м. Хмельницький 

вул. Кам’янецька 

159/2 

ІІІ  1992 
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№ 

п/п 

Назва навчального 

закладу 
Адреса 

Рівень 

акредитації 

Форма 

власності 

Рік 

заснування 

Коледжі 

1.  Кам.-Под. 

будівельний технікум 

м. Кам’янець-

Подільський 

вул. Соборна 1 

І державна 1944 

2.  Кам.-Под. 

індустріальний 

технікум 

м. Кам’янець-

Подільський 

вул. Суворова 17 

І 
загально- 

державна 
1945 

3.  Кам.-Под. медичне 

училище 

м. Кам’янець-

Подільський 

вул. Пушкінська 31 

І комунальна 1876 

4.  Кам.-Под. коледж 

культури і мистецтв 

м. Кам’янець-

Подільський 

вул. Зарванська 3 

І комунальна 1930 

5.  Хмельницький 

медичний коледж 

м. Хмельницький 

вул. Проскурівська 

37 

І державна 1921 

6.  Хмельницьке 

музичне училище ім. 

В. І. Заремби 

м. Хмельницький 

вул. Проскурівська 

79 

І комунальна 1959 

7.  Хмельницький 

політехнічний коледж 

м. Хмельницький 

вул. Зарічанська 10 
І державна 1965 

8.  Хмельницький 

торговельно-

економічний коледж 

м. Хмельницький 

вул. Кам’янецька 3 
І колективна 1957 

9.  Чемеровецьке 

медичне училище 

м. Чемерівці 

вул. Центральна 32 
І комунальна 1963 

10.  Шепетівське медичне 

училище 

м. Шепетівка 

проспект Миру 26 
І комунальна 1990 

Професійні ліцеї 

1.  Волочиський 

професійний ліцей 

м. Волочиськ 

вул. Запорізька 9 
ІІ державна 1967 

2.  Грицівське вище 

професійне училище 

№38 

смт. Гриців 

вул. Ломоносова 10 
І державна 1963 
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№ 

п/п 

Назва навчального 

закладу 
Адреса 

Рівень 

акредитації 

Форма 

власності 

Рік 

заснування 

3.  Вище художнє 

професійне училище 

№19 

смт. Гриців 

вул. Горького 3 
ІІІ державна 1977 

4.  Деражнянський 

професійний 

аграрний ліцей 

м. Деражня  державна 1974 

5.  Кам.-Под. 

професійний 

художній ліцей 

м. Кам’янець-

Подільський 

вул. Червоноармійська 

43 

ІІ державна 1954 

6.  Кам.-Под. вище 

професійне училище 

автомобільного 

транспорту та 

будівництва 

м. Кам’янець-

Подільський 

проспект 

Грушевського 2А 

ІІІ державна 1974 

7.  Хмельницький 

професійний ліцей 

сфери послуг 

м. Хмельницький 

вул. Кам’янецька 141 
 державна 1968 

8.  Хмельницький 

професійний 

будівельний ліцей 

м. Хмельницький 

вул. Курчатова 69/1 
ІІ державна 1975 

9.  Хмельницький ліцей 

харчової 

промисловості 

м. Хмельницький 

вул. П. Мирного 5 
ІІ державна 1984 

10.  Хмельницьке вище 

професійне училище 

№25 

м. Хмельницький 

проспект Миру 63/3 
 державна 1987 

11.  Хмельницьке вище 

професійне училище 

№11 

м. Хмельницький 

вул. Тернопільська 

15/2 

 державна 1996 

12.  Хмельницьке вище 

професійне училище 

№4 

м. Хмельницький 

вул. Інститутська  
ІІ державна 1962 
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Навчальні заклади Ярмолинець 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса: 

смт. Ярмолинці, вул. Пушкіна 4, тел. 8 (03853) 23193. 

Рік заснування: 

3 вересня 2001 року. 

Ліцей – поглиблене вивчення інформатики та 

комп’ютерних технологій, англійської мови, з набуттям 

робітничої професії – оператор ЕОМ. 

Доліцейна підготовка 

Проводиться в ліцеї з учнями 8-9 класів за трьома 

напрямами: проведення гуртків, відбір учнів 

загальноосвітнього рівня II ступеня і курсова підготовка в 

суботній школі за однаковими програмами. З цих трьох 

потоків підготовки кращі учні відбираються для навчання в 

ліцеї. 

 

Ліцейна підготовка 

учні 10 – 11 класів. 

Ліцей має: 6 навчальних кабінетів; 

 5 комп’ютерних класів з відкритим доступом до мережі 

Internet; 
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 спортивні та актові зали; 

 бібліотеку та їдальню. 

Професійне навчання 

Профільне навчання в 10 – 11 класах здійснюється на базі 

ліцею за такими робітничими професіями: оператор ЕОМ, 

оператор комп’ютерного набору, водій категорії В, С, швачка, 

секретар офісу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса: 

32100, Хмельницька обл., 

смт. Ярмолинці, вул. Пушкіна 2, тел. 8 (03853) 23301. 

Рік заснування: 

1 листопада 2002 року. 

Навчальний заклад здійснює підготовку на базі 9 класів 

(термін навчання 3 роки) з таких професій: 

 слюсар з ремонту автомобілів; 

 електрогазозварювальник; 

 оператор комп’ютерного набору; 

 обліковець; 

 муляр; 

 штукатур; 

 лицювальник-плиточник, будівельник-оздоблювач; 

 швачка, кравець. 

На контрактній основі на базі 11 класів (термін навчання 1 

рік і 6 місяців) з таких професій: 
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 оператор комп’ютерного набору; 

 обліковець; 

 слюсар з ремонту автомобілів; 

 електрогазозварювальник; 

 

Термін навчання 6 місяців 

 Лісоруб 

 

Документи приймаються з 1 червня по 15 серпня. 

Учням надається стипендія, місце для проживання в 

гуртожитку, гаряче харчування, до їх послуг спортивні зали, 

бібліотека, гуртки художньої та технічної творчості, 

спортивні секції. 

 

Для вступу в ліцей необхідно подати такі документи: 

 заяву на ім’я директора; 

 документ про освіту; 

 медичну довідку (форма 086-У); 

 6 фотокарток розмір (3Х4); 

 свідоцтво про народження; 

 довідку про склад сім’ї; 

 направлення з підприємства; 

 ідентифікаційний номер. 
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Додатковий шанс 

Так це чи ні — вирішувати вам, але якщо не зовсім 

впевнені у своїх знаннях або попрощалися зі школою кілька 

років тому і навіть дещо підзабули, то, певно, краще 

скористатися такою можливістю. Як правило, підготовчі 

курси вищих навчальних закладів готують саме до складання 

письмових тестів, де важливі швидкість виконання завдань та 

зорова пам'ять. Крім того, вони дають можливість відчути 

себе студентом, поринути в атмосферу життя вищого 

навчального закладу (ВНЗ), адже студентське життя 

відрізняється від шкільного. А ще тут допоможуть 

систематизувати отримані в школі знання. 

Тривають такі курси, як правило, 6—9 місяців, а той, 

хто більш-менш «підкований», може записатися на експрес-

курси тривалістю 1—2 місяці. Якщо відвідуватимете звичайні 

— то це 2—3 рази на тиждень, надасте перевагу експрес-

курсам — з викладачами доведеться зустрічатися частіше — 

3—6 разів, навіть у вихідні. А для тих, хто давно вирішив, 

ким хоче стати, деякі ВНЗ пропонують ще й дворічні курси. 

Залежно від вашої зайнятості та місця проживання 

можете обрати очну, заочну або навіть дистанційну (через 

мережу Інтернет) форми навчання. 

Визначившись із вищим навчальним закладом, при 

якому є центр підготовки, дізнайтеся про перелік предметів, 

які будуть вивчатися,і визначтеся, з яких хочете вдосконалити 

і перевірити свої знання. Зазвичай це ті, з яких відбува-

тиметься тестування. Деякі ВНЗ додатково пропонують й 

інші дисципліни, залежно від обраної спеціальності. 

Поцікавтеся кількістю слухачів у навчальній групі. Для 

того щоб навчання було ефективним, їх має бути не більше 
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30. Однак працювати самостійно, виконувати домашні 

завдання, писати контрольні доведеться у будь-якому разі. А 

по закінченні обов'язково маєте пройти підсумкову атестацію 

знань за вивченим матеріалом у вигляді тестування. 

Можливо, його успішне складання надасть вам певні переваги 

при вступі. 

Запитайте також, чи входить у вартість навчання 

відвідування бібліотеки, користування підручниками, 

методичками тощо. 

Поцікавтеся і викладацьким складом, може, за 

щасливим збігом обставин з цими викладачами зустрінетеся і 

під час навчання в обраному ВНЗ. 

І останнє: вирішивши піти на курси, обов'язково 

оформляйте договір про навчання та документ про оплату 

(квитанції, прибуткові ордери тощо). 
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