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Правила  прийому 
до Державного професійно-технічного навчального закладу «Криворізький 

навчально-виробничий центр» у 2020 році 
 

I. Загальна частина 
 

1.1. Правила прийому до Державного професійно – технічного  навчального 
закладу   «Криворізький навчально-виробничий центр» у  2020 році розроблені 
згідно:  
    - Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів 
України, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 
14.05.2013 року № 499, і зареєстрованих і Міністерстві юстиції України 
29.05.2013 р.№ 823/23355  
    -   відповідно до Положення про професійно-технічний навчальний заклад, 
затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 р. № 1240  

-  ліцензії Державного професійно – технічного  навчального закладу 
«Криворізький навчально-виробничий центр» (далі - ДПТНЗ «Криворізький 
навчально-виробничий центр»)  

від 03.10.2014р. серія АЕ №527376,  що переоформлені на безстрокові, наказ 
МОН України від 15.07.2014р.№ 2642л,  

№ 933-л; рішення про видачу ліцензії на освітню діяльність, наказ МОН 
України від 22.05.2018р., 

 № 826-л; рішення про видачу ліцензії на освітню діяльність, наказ МОН 
України від 12.06.2019р., 

 № 965–л; рішення про видачу ліцензії на освітню діяльність, наказ МОН 
України від 03.10.2019р.,  

№ 982-л; рішення про видачу ліцензії на освітню діяльність, наказ МОН 
України від  13.11.2019 ( Додаток 1); 

-   свідоцтва про атестацію ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий 
центр» від 07.04.2017р. серія РД № 040980    (Додаток 2);  

-  Статуту ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр», 
затвердженого наказом МОН України № 1432 від 31.12.2015р. (Додаток 3).  
 
1.2. До ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» приймаються 
громадяни України. 
 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 
№1019 та згідно з наказом від 30.03.2012 №1025 – Л «Про ліцензування освітніх 
послуг»,  Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький 
навчально-виробничий центр» не здійснює прийом на навчання іноземних 
громадян у зв’язку з відсутністю ліцензії на підготовку (у тому числі первинну 
професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в 
Україну на навчання. 
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1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної 
(професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно 
від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і 
політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця 
проживання та інших обставин. 

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, 
має рівне з громадянами України право на освіту. 

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також 
показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів 
України. 

1.4. Прийом громадян до ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий 
центр» здійснюється для здобуття професій за таким освітньо-кваліфікаційним 
рівнем:  кваліфікований робітник.   
 
          1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за 
рахунок бюджетних та або місцевих коштів на 2020 рік на оплату послуг з 
підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального замовлення у 
ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» державної власності.  

 
   1.6. Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також професійно-

технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за 
рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 
  

II. Приймальна комісія 
 

2.1. Прийом до ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр»  
здійснює приймальна комісія. 

 
2.2. Очолює приймальну комісію директор ДПТНЗ «Криворізький навчально-

виробничий центр» Легун В.Т. Наказом  № 447 від 21.11.2019 р. визначено та 
затверджено персональний склад комісії і порядок її роботи (Додаток 4). 

 
2.3. Правила прийому до ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий 

центр» на 2020 рік розроблено відповідно до законодавства України, у тому числі 
Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, 
затверджуються директором ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий 
центр» за погодженням з Департаментом освіти і науки Дніпропетровської 
облдержадміністрації,  не пізніше 01 грудня поточного року. 

 
2.4.      Приймальна комісія: 
2.4.1.   Організовує прийом заяв та документів. 
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2.4.2. Проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або 
спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення 
особливого соціального захисту здобувачів освіти, працевлаштування після 
закінчення закладу освіти. 

2.4.3. Організовує та координує підготовку та проведення конкурсного 
відбору. 

2.4.4. Приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до 
ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр», оформляє протокол та 
оголошує відповідні списки осіб. 

2.4.5. Організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з 
урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності 
вступників. 

2.4.6. Вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 
 
2.5. Правила прийому до ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий 

центр» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, зокрема 
сайт: http://kr-nvc.edukit.dp.ua  та (або) інформаційні стенди, які обумовлюють: 

 
2.5.1. Перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з 

отриманою ліцензією. 
2.5.2. Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією 

(спеціальністю) та спеціалізацією. 
2.5.3. Плановані обсяги прийому на 2020 рік. 
2.5.4. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників.  
2.5.5. Строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями. 
2.5.6. Форми та ступеневість навчання (Додаток 5). 
Відповідно до ліцензій МОН України ДПТНЗ «Криворізький навчально-

виробничий центр» надає освітні послуги, пов’язані з одержанням професійної 
(професійно-технічної) освіти на рівні кваліфікаційних вимог щодо підготовки 
робітничих професій, а також підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації робітників (Додаток 1).  

 
2.5.7.   Обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком 

вступників та медичними показниками здійснюється відповідно до наказу МОЗ 
від 21.05.2007 р. №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 
липня 2007 р. за № 846/1413 (Додаток 6). 

              На час вступу до ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр»  на 
навчання  вступнику повинно бути не менше  15 років.  Вік прийняття на роботу 
по закінченню навчання - не менше 18 років. 
 

2.5.8. Прийом до ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» 
проводиться за результатами вступних тестових випробувань з предметів 
«Математика», «Біологія», «Географія», «Українська мова», «Інформатика», 

http://kr-nvc.edukit.dp.ua/
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завдання з яких затверджені методичною комісією природничо-математичних 
дисциплін (протокол № 3 від 21.11.2019 р. (Додаток 7)).  

 
2.5.9. У разі однакового конкурсного балу вступників перевага при 

зарахуванні надається відповідно дати подачі документів та більшого середнього 
балу документу про освіту (свідоцтва про базову загальну середню освіту та 
свідоцтва (атестату) про повну загальну середню освіту). 

 
2.5.10. Вступні випробування (тестування) проводяться згідно розкладу, 

затвердженого наказом директора ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий 
центр» № 447 від 21.11.2019 р. (Додатки 4, 8). 

 
2.5.11. Порядок оскарження результатів вступних випробувань. В ДПТНЗ 

«Криворізький навчально-виробничий центр» для вирішення спірних питань та 
оскарження результатів вступних випробувань створено апеляційну комісіїю, 
склад якої визначено наказом № 445  від 21.11.2019р. (додаток 10). Апеляційна 
комісія розглядає заяви у встановлені терміни і результати доводить до відома 
заявника особисто. 

  
2.5.12. Приймальна комісія  працює відповідно до наказу  ДПТНЗ 

«Криворізький навчально-виробничий центр» № 447 від  21.11.2019р. за адресою: 
м. Кривий Ріг корпус № 1 м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 5, корпус № 2 – 
м. Кривий Ріг, вул.Каштанова 35; сайт http://kr-nvc.edukit.dp.ua;телефон 404-89-02 
 Графік роботи приймальної комісії: з 01.05.2020 по 01.09.2020  
  -щоденно з 08.00 до 18.00 відповідно до наказу Державного професійно-
технічного навчального закладу «Криворізький навчально-виробничий центр»    
№ 447-од від 21.11.2019 р.(Додаток 4). 
 Графік роботи соціально-психологічної служби ДПТНЗ «КНВЦ» додається. 
(Додаток 9). 

 
2.5.13. Наявність місць у гуртожитку та умови їх надання. ДПТНЗ 

«Криворізький навчально-виробничий центр» гарантує наявність 60 місць в 
гуртожитку.  Місце в гуртожитку надається на навчальний рік (згідно з 
договорами). Договір на проживання складається на термін навчання. Поселення 
в гуртожиток відбувається 30 серпня 2020 року за адресою: м. Кривий Ріг, 
вул. Каштанова, 35. 

 
2.5.14. Порядок проходження медичного огляду вступників ДПТНЗ 

«Криворізький навчально-виробничий центр» здійснюється відповідно наказу 
МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/1413. Всі вступники проходять 
професійний медичний відбір за місцем проживання. Форма довідки для 
проходження медогляду - № 086/0 . 

http://kr-nvc.edukit.dp.ua/
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2.6.  Строки проведення прийому на навчання до ДПТНЗ «Криворізький 

навчально-виробничий центр» з усіх професій та спеціальностей первинної 
професійної підготовки відповідно до затверджених у встановленому порядку 
робочих навчальних планів до 01.09. 2020 року . 

III.    Документи для вступу 
 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму 
навчання, місце проживання. До заяви додають: 

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за 
регіональним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію; 

- оригінал або завірену копію документу про присвоєння освітньо-
кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за результатами закінчення 
другого ступеня навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти 
другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені 
професійної (професійно-технічної) освіти у ДПТНЗ «Криворізький навчально-
виробничий центр»); 

- медичну довідку за формою№ 086/0, установленою чинним законодавством; 
- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см; 
- копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти (за 

наявності).                        
Вступники пред'являють особисто документ, що посвідчує особу та 

громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення 
про приписку, відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий 
обов'язок і військову службу"). 

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, 
організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 
 

IV. Умови прийому 
 

4.1. Прийом до ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» 
проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за 
результатами: 

 -  тестування; 
- середнього бала свідоцтва про  базову загальну середню освіту або 

середнього бала свідоцтва (атестата) про повну загальну середню освіту. 
 

4.2.Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду 
прийому документів. 

 
4.3. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації 

робітників може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, 
умінь і навичок (тестування) відповідно до Наказу МОН України № 688 від 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T223200.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T223200.html
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06.06.2014  «Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, 
умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами 
перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних 
закладів». Методичні матеріали з організації вхідного контролю (в тому числі 
завдання для контрольних тестувань) з професій «Кухар», «Кондитер», «Швачка», 
«Кравець», «Закрійник», «Перукар» розглянуто та погоджено на спільному 
засіданні методичних комісій предметів кулінарного профілю та сфери послуг 
(протокол  № 3 від 21.11.2019р.) (Додаток 7).  

 
     4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у 

зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у 
наступних етапах конкурсного відбору не допускаються. 
 

V. Зарахування. 
 

5.1.Зараховуються до ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий 
центр» поза конкурсом: 

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» надано таке право; 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з 
їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання,  
соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування» (зі змінами); 

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним 
напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні»; 

-  особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке 
право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, — за умови одержання 
громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях; 

-  особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності 
шахтарської праці» надано таке право; 

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних 
підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і 
професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 
524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і 
чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»; 

-  діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 
формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання 
службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у 
цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані 
такими, що загинули під час виконання службових обов язків, відповідно до 
Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи 
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щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального 
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді». 

 
5.2.    Першочергово зараховуються за інших рівних умов: 
- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, 

нагороджені золотою (срібною) медаллю; 
- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІI ступеня, які мають 

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; 
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями 
(спеціальностями),  для яких вище зазначені дисципліни є профільними; 

- особи, які вступають до ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий 
центр» за цільовим направленням на навчання. 

 
5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору 

приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список 
осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДПТНЗ «Криворізький 
навчально-виробничий центр» за обраною професією та формою навчання.  

 
5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у 

триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови 
приймальної комісії ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр».  

 
5.5. Зарахування до ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» 

здійснюється не раніше ніж за 5 днів до початку навчальних занять. Навчальний 
рік у ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» починається 01 
вересня 2020 року відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих 
навчальних планів. 

 
5.6. Після конкурсних випробувань зарахування до ДПТНЗ «Криворізький 

навчально-виробничий центр» може супроводжуватись укладанням договору між 
закладом освіти, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією 
тощо) і вступником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та 
подальше працевлаштування. 

 
5.7. Зарахування до ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» на 

навчання за рахунок видатків з обласного/державного бюджету у 2020 році на 
оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах регіонального 
замовлення, здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення. 
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VI. Прикінцеві положення 
 

 
6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 

днів від дня їх початку, відраховуються з ДПТНЗ «Криворізький навчально-
виробничий центр».  

На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали 
позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При 
невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій 
(спеціальностей) ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» може 
проводити додатковий прийом. 

 
6.2. Особам, які не зараховані до ДПТНЗ «Криворізький навчально-

виробничий центр», а також тим, які без поважних причин не приступили до 
занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня 
прийняття рішення. 

 
6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, 

зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається 
відповідний акт. 

 
6.4. Контроль за дотриманням цих правил прийому здійснюється 

Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки 
Дніпропетровської облдержадміністрації в межах делегованих повноважень. 

 
 
 

     Заступник  директора з НР                                                      Т.Л. Нечипоренко 
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Додаток 4 

 
УКРАЇНА 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 "КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР" 

 
 

Н А К А З 
 

21.11.2019.                                       м. Кривий Ріг                                № 447-од 

 

Про створення приймальної  
комісії у 2019-2020 н.р. 
 
 З метою організації профорієнтації на комплектування навчального 

закладу у 2019-2020 н.р., організованого прийому учнів на навчання та 

дотримання законодавчих вимог по прийому учнів у 2020 році. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити приймальну комісію у наступному складі: 

 

Голова комісії:                             Легун В.Т. – директор 
Заступник голови комісії:        Дем`ян І.П. – заступник директора з НВР 
Секретар приймальної комісії: Яблуновська О.Г.–секретар навчальної           

частини    
Савранська Г.Д. – бібліотекар 

Члени приймальної комісії:           Нечипоренко Т.Л. – заступник директора з НР 
 Кісліченко В.М. – заступник директора з НВР 
 Колісова С.М. – соціальний педагог 
 Семенова К.С. – психолог 
 Камишнікова С.М. – старший майстер 
 Юрова О.Л. – методист 
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 Миронова Л.М. – завідувач відділення 
 Панасенко В.І. – викладач 
 Зотова Н.В. – викладач 
 Євтушенко О.В. – голова методичної комісії 
 Королівська Н.В. - представник підприємства 

– замовник робітничих кадрів 
 

2. Встановити порядок роботи приймальної комісії з 01.05.2020 по 01.09.2020 

щоденно з 08.00 до 18.00. 

3. Затвердити Правила прийому на 2020 рік (відповідальна: приймальна комісія) 

4. Оформити приміщення для приймальної комісії до 01.05.2020 (відповідальні: 

члени приймальної комісії Кісліченко В.М., Савранська Г.Д., Яблуновська О.Г.) 

І корпус – вул. Фабрична, 5 

ІІ корпус –вул. Каштанова, 35 

5. Розробити план профорієнтаційної роботи на літній період до 01.06.2020 

(відповідальні:члени приймальної комісії Камишнікова С.М. та МироноваЛ.М.) 

6. Скласти тести перевірки професійної придатності абітурієнтів до обраної 

професії згідно графіку тестування до 01.12.2019 (відповідальні: члени 

приймальної комісії  Євтушенко О.В., Панасенко В.І., Зотова Н.В.) 

 
Код за 

ДК 
Назва професії Вид вступного 

випробування 
Термін 

проведення 
Оцінювання 
результатів 

7433 Кравець Тестування 18.08.2020 Так (Ні) 18.08.2020 
5122 
7412 Кухар. Кондитер Тестування 19.08.2020 Так (Ні)  19.08.2020 

5122 Кухар Тестування 19.08.2020 Так (Ні)  19.08.2020 

5129 Майстер ресторанного 
обслуговування Тестування 20.08.2020 Так (Ні)  20.08.2020 

5141 
5141 

Перукар(перукар-модельєр) 
Манікюрник Тестування 21.08.2020 Так (Ні)  21.08.2020 

5141 Перукар(перукар-модельєр). 
Візажист Тестування 21.08.2020 Так (Ні)  21.08.2020 

5141 
8274 Манікюр. Педікюр Тестування 25.08.2020 Так (Ні)  25.08.2020 

7331 Флорист 
 Тестування 25.08.2020 Так (Ні)  25.08.2020 

4221 
4222 

Агент з організації 
туризму.Адміністратор Тестування 26.08.2020 Так (Ні)  26.08.2020 

7344 
4222 

Фотограф (фотороботи). 
Адміністратор Тестування 27.08.2020 Так (Ні)  27.08.2020 
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7344 
4112 

Фотограф (фотороботи). 
Оператор комп`ютерної 

верстки 
Тестування 27.08.2020 Так (Ні)  27.08.2020 

 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора ДПТНЗ «КНВЦ»                                       І.П.Дем`ян  

 

Заступник директора з НР         Т.Л. Нечипоренко  

 

ПОГОДЖЕНО 

Голова ПК ДПТНЗ «КНВЦ» 

______________    Іванова О.І. 
               (підпис) 
______________     
                 (дата) 
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Додаток 5 
 

Перелік освітніх послуг, які надає Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Криворізький навчально-виробничий центр» на рівні 

кваліфікаційних вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-

технічного навчання 

Код 
за ДК 

Перелік 
професій,  

спеціальностей 
та 

спеціалізацій 

Вид 
професійної 
підготовки 

Освітній 
рівень 

вступників 

Термін 
навчання 

Обмеження за 
віком, статтю 

Форма та 
ступеневіс

ть 
навчання 

Освітньо- 
кваліфікаці 
йний рівень 

Ліцензі 
йний 
обсяг 

Плановий 
обсяг 

прийому 
2020р. 

7433 Кравець 
Первинна 

професійна 
підготовка 

Базова 
середня 
освіта 

2р. 6 міс. 
з 13 років  

6 місяців 
Очна Кваліфікований 

робітник 90 30 

7433 Кравець 
Первинна 

професійна 
підготовка 

Повна 
середня 
освіта 

1р. 6 міс. 
з 14 років  

5 місяців 
Очна Кваліфікований 

робітник 90 25 

5122 
7412 

Кухар. 
Кондитер 

Первинна 
професійна 
підготовка 

Базова 
середня 
освіта 

3 р. з 15 років Очна Кваліфікований 
робітник 60 30 

5122 Кухар 
Первинна 

професійна 
підготовка 

Повна 
середня 
освіта 

1р. 5 міс 
з 14 років  

7 місяців 
Очна Кваліфікований 

робітник 60 25 

5129 

Майстер 
ресторанного 
обслуговуван 

ня 

Первинна 
професійна 
підготовка 

Повна 
середня 
освіта 

1р. 

з 17 років  

2 місяців Очна Кваліфікований 
робітник 60 25 

5141 

Перукар 
(перукар- 
модельєр). 

Манікюрник 
 

Первинна 
професійна 
підготовка 

Базова 
середня 
освіта 

2 р. 6 міс. 

з 15 років  

8 місяців Очна Кваліфікований 
робітник 90 60 

5141 

Перукар 
(перукар- 
модельєр). 
Візажист 

Первинна 
професійна 
підготовка 

Повна 
середня 
освіта 

1р. 6 міс. 

з 15 років  

6 місяців Очна Кваліфікований 
робітник зо 25 

7331 Флорист 
Первинна 

професійна 
підготовка 

Повна 
середня 
освіта 

1р. 
з 15 років  

2 місяців 
Очна Кваліфікований 

робітник 45 25 

4221 
4222 

Агент з 
організації 
туризму. 

Адміністратор 

Первинна 
професійна 
підготовка 

Повна 
середня 
освіта 

1р. 

з 17 років  

2 місяців Очна Кваліфікований 
робітник зо 30 

5141 
8274 

Манікюрник. 
Педикюрник 

Первинна 
професійна 
підготовка 

Повна 
середня 
освіта 

1р. 
з 17 років 2 

місяців Очна Кваліфікований 
робітник 60 25 

7344 
4222 

Фотограф 
(фотороботи). 
Адміністратор 

Первинна 
професійна 
підготовка 

Базова 
середня 
освіта 

З р. з 15 років Очна Кваліфікований 
робітник 30 30 

7344 
4112 

Фотограф 
(фотороботи). 

Оператор 
комп`ютерної 

верстки 

Первинна 
професійна 
підготовка 

Повна 
середня 
освіта 

2р. з 15 років Очна Кваліфікований 
робітник 30 25 
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Додаток 6 

Медичні обмеження за професіями 

Код 
за ДК 

Назва професії Медичні обмеження 

7433 Кравець 1.Гострота зору з корекцією на одному оці нижче 0,5 і на другому оці 
нижче 0,2 
2. Порушення функції вестибулярного апарата 
3. Варикозне розширення вен (трофічні виразки нижніх кінцівок)*, 
тромбофлебіти. 
4. Геморой з частими кровотечами та випаданням прямої кишки 
5. Епілепсія, сінкопальні стани 
6. Стійке зниження слуху, навіть на одне вухо, будь-якої етіології 
7. Отосклероз та ін. хронічні захворювання слухового апарата з 
несприятливим прогнозом 
8. Порушення функції вестибулярного апарата будь-якої етіології, у т. ч. 
хвороба Меньєра 
9. Гіпертонічна хвороба на будь-якій стадії 
10. Виражена вегетативно-судинна дистонія 

5122 
7412 

Кухар 
Кондитер 

1.Хронічні рецидивні захворювання шкіри 
2. Виражена вегетативно-судинна дистонія 
3. Гіпертонічна хвороба на будь-якій стадії 
4. Катаракта 
5. Хронічні захворювання периферичної нервової системи 
6. Облітеруючі захворювання артерій, периферичні ангіоспазми 
7. Виражене варикозне розширення вен нижніх кінцівок, тромбофлебіт, 
трофічні порушення, геморой 
8. Виражений ентероптоз, грижі, випадання прямої кишки 
9. Аномалії жіночих статевих органів. Опущення (випадання) жіночих 
статевих органів 
10. Хронічні запальні захворювання матки і придатків 
11. Ішемічна хвороба серця 
12. Хронічні захворювання внаслідок травм і вади розвитку опорно-
рухового апарата незалежно від ступеня декомпенсації 

5122 Кухар 1.Хронічні рецидивні захворювання шкіри 
2. Виражена вегетативно-судинна дистонія 
3. Гіпертонічна хвороба на будь-якій стадії 
4. Катаракта 
5. Хронічні захворювання периферичної нервової системи 
6. Облітеруючі захворювання артерій, периферичні ангіоспазми 
7. Виражене варикозне розширення вен нижніх кінцівок, тромбофлебіт, 
трофічні порушення, геморой 
8. Виражений ентероптоз, грижі, випадання прямої кишки 
9. Аномалії жіночих статевих органів. Опущення (випадання) жіночих 
статевих органів 
10. Хронічні запальні захворювання матки і придатків 
11. Ішемічна хвороба серця 
12. Хронічні захворювання внаслідок травм і вади розвитку опорно-
рухового апарата незалежно від ступеня декомпенсації 

5129 Майстер ресторанного 
обслуговування 

1.Виражена вегетативно-судинна дистонія 
2. Гіпертонічна хвороба на будь-якій стадії 
3. Облітеруючі захворювання артерій, периферичні ангіоспазми 
4. Виражене варикозне розширення вен нижніх кінцівок, тромбофлебіт, 
трофічні порушення, геморой 

5141 Перукар (перукар-
модельєр).Манікюрник. 

1.Хронічні захворювання бронхолегеневої системи 
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ 
3. Алергічні захворювання 

5141 
 

5141 

Перукар (перукар-модельєр) 
Візажист 

1.Хронічні захворювання бронхолегеневої системи 
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ 
3. Алергічні захворювання 
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5141 
5141 

Манікюрник 
Педикюрник 

1.Хронічні захворювання бронхолегеневої системи 
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ 
3. Алергічні захворювання 

7331 Флорист 1.Хронічні захворювання бронхолегеневої системи 
2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ 
3. Алергічні захворювання 

4221 
 

4222 

Агент з організації туризму 
Адміністратор 

1.Виражені нейроциркуляторні порушення 
2. Виражена вегетативно-судинна дистонія 
3. Гіпертонічна хвороба на будь-якій стадії 
4. Катаракта 

7344 
4222 

Фотограф (фотороботи). 
Адміністратор 

1.Гострота зору не менше 0,5 Д на одному оці та 0,2 на другому при 
попередньому профогляді; не менше 0,4 на одному оці та 0,2 Д на 
другому оці при повторних періодичних медоглядах 
2. Аномалії рефракції: при попередньому медогляді - міопія не більше 8,0 
Д, гіперметропія не більше 8,0 Д, астигматизм не більше 3,0 Д; при 
попередньому медогляді: міопія не більше 8,0 Д, астигматизм не більше 
4,0 Д при повторному періодичному медогляді 
3. Зниження акомодації нижче вікових норм 
4. Порушення кольоровідчуття, якщо колір несе інформаційне 
навантаження 
5. Лагофтальм 
6. Хронічні запальні або алергічні захворювання захисного апарата та 
оболонок очного яблука 
7. Захворювання зорового нерва, сітківки 
8. Наростаючий офтальмотонус 
9. Глаукома 
10. Епілепсія та синкопальні стани 

7344 
4112 

Фотограф (фотороботи). 
Оператор комп`ютерної 
верстки 

1.Гострота зору не менше 0,5 Д на одному оці та 0,2 на другому при 
попередньому профогляді; не менше 0,4 на одному оці та 0,2 Д на 
другому оці при повторних періодичних медоглядах 
2. Аномалії рефракції: при попередньому медогляді - міопія не більше 8,0 
Д, гіперметропія не більше 8,0 Д, астигматизм не більше 3,0 Д; при 
попередньому медогляді: міопія не більше 8,0 Д, астигматизм не більше 
4,0 Д при повторному періодичному медогляді 
3. Зниження акомодації нижче вікових норм 
4. Порушення кольоровідчуття, якщо колір несе інформаційне 
навантаження 
5. Лагофтальм 
6. Хронічні запальні або алергічні захворювання захисного апарата та 
оболонок очного яблука 
7. Захворювання зорового нерва, сітківки 
8. Наростаючий офтальмотонус 
9. Глаукома 
10. Епілепсія та синкопальні стани 
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Додаток 7 

   ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання методичної комісії кулінарно-кондитерських дисциплін   

ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» 

від 15.11.2019 р. 

Присутні: 12 осіб 
Голова МК         Коваль Т.В 
Секретар        Бурак О.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення завдань вступних випробувань за професіями та спеціалізаціями. 

Визначення порядку і форм проведення 

2. Вхідний контроль для курсової підготовки 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Коваль Т.В. – голову методичної комісії кулінарно-кондитерських дисциплін, 

яка ознайомила членів комісії з переліком питань до вступних випробувань для 

абітурієнтів на базі 9-11-го класу за професіями та спеціалізацією, складеними 

викладачами КНВЦ, з методичними матеріалами для проведення вхідного 

контролю для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки 

або підвищення кваліфікації. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити перелік завдань вступних випробувань для абітурієнтів на базі 9-11-

го класу за професіями та спеціалізацією та тести вхідного контролю для 

курсової підготовки. Випробування провести у формі тестування під час 

співбесід з абітурієнтами згідно графіка. Затвердити методичні матеріали 

вхідного контролю з професій «Кухар». 

 

Голова методичної комісії            Коваль Т.В. 
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання методичної комісії дисциплін сфери побуту   

ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр» 

від 15.11.2019 р. 

Присутні: 10 осіб 
Голова МК         Щенявська Я.С. 
Секретар        Муровщик А.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення завдань вступних випробувань за професіями та спеціалізаціями. 

Визначення порядку і форм проведення 

2. Вхідний контроль для курсової підготовки 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Щенявську Я.С.. – голову методичної комісії дисциплін сфери побуту, яка 

ознайомила членів комісії з переліком питань до вступних випробувань для 

абітурієнтів на базі 9-11-го класу за професіями та спеціалізацією, складеними 

викладачами КНВЦ, з методичними матеріалами для проведення вхідного 

контролю для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки 

або підвищення кваліфікації. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити перелік завдань вступних випробувань для абітурієнтів на базі 9-11-

го класу за професіями та спеціалізацією та тести вхідного контролю для 

курсової підготовки. Випробування провести у формі тестування під час 

співбесід з абітурієнтами згідно графіка. Затвердити методичні матеріали 

вхідного контролю з професій «Оператор комп`ютерної верстки», «Агент з 

організації туризму», «Адміністратор». 

 
 
Голова методичної комісії            Щенявська Я.С. 
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання методичної комісії дисциплін легкої промисловості  ДПТНЗ 

«Криворізький навчально-виробничий центр» 

від 15.11.2019 р. 

Присутні: 8 осіб 
Голова МК         Гринчак С.М. 
Секретар        Тітенко О.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення завдань вступних випробувань за професіями та спеціалізаціями. 

Визначення порядку і форм проведення. 

2. Вхідний контроль для курсової підготовки 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Гринчак С.М. голову методичної комісії дисциплін легкої промисловості, яка 

ознайомила членів комісії з переліком питань до вступних випробувань для 

абітурієнтів на базі 9-11-го класу за професіями та спеціалізацією, складеними 

викладачами КНВЦ, з методичними матеріалами для проведення вхідного 

контролю для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки 

або підвищення кваліфікації. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити перелік завдань вступних випробувань для абітурієнтів на базі 9-11-

го класу за професіями та спеціалізацією та тести вхідного контролю для 

курсової підготовки. Випробування провести у формі тестування під час 

співбесід з абітурієнтами згідно графіка. Затвердити методичні матеріали 

вхідного контролю з професій «Швачка», «Кравець», «Закрійник». 

 
 

Голова методичної комісії            Гринчак С.М. 
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 

засідання методичної комісії дисциплін сфери побуту ДПТНЗ «Криворізький 
навчально-виробничий центр» 

від 15.11.2019 р. 

Присутні: 12 осіб 
Голова МК         Мамедова К.А. 
Секретар        Глущенко Л.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення завдань вступних випробувань за професіями та спеціалізаціями. 

Визначення порядку і форм проведення 

2. Вхідний контроль для курсової підготовки 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Мамедову К.А.–голову методичної комісії дисциплін сфери побуту, яка 

ознайомила членів комісії з переліком питань до вступних випробувань для 

абітурієнтів на базі 9-11-го класу за професіями та спеціалізацією, складеними 

викладачами КНВЦ, з методичними матеріалами для проведення вхідного 

контролю для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки 

або підвищення кваліфікації. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити перелік завдань вступних випробувань для абітурієнтів на базі 9-11-

го класу за професіями та спеціалізацією та тести вхідного контролю для 

курсової підготовки. Випробування провести у формі тестування під час 

співбесід з абітурієнтами згідно графіка. Затвердити методичні матеріали 

вхідного контролю з професій «Перукар(перукар-модельєр)», «Манікюрник». 

 

Голова методичної комісії      Мамедова К.А 
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Додаток 8 

Умови прийому до Державного професійно-технічного закладу  
«Криворізький навчально-виробничий центр» 

Код 
за ДК Назва професії Вид вступного 

випробування 
Дата 

проведення 
Критерії 

оцінювання  

7433 Кравець Тестування з 
математики 18.08.2020 

Оцінювання за 
12-ти бальною 
системою 

(прохідний бал – 
4) 

5122 
7412 Кухар. Кондитер Тестування з 

математики 19.08.2020 

5122 Кухар Тестування з 
математики 19.08.2020 

5129 Майстер ресторанного 
обслуговування 

Тестування з 
математики 20.08.2020 

5141 
5141 

Перукар(перукар-модельєр) 
Манікюрник 

Тестування з 
української мови 21.08.2020 

5141 Перукар(перукар-модельєр). 
Візажист 

Тестування з 
біології 21.08.2020 

5141 
8274 Манікюрник. Педікюрник 

Тестування з 
біології 25.08.2020 

7331 Флорист Тестування з 
біології 25.08.2020 

4221 
4222 

Агент з організації 
туризму.Адміністратор 

Тестування з 
географії 26.08.2020 

7344 
4222 

Фотограф (фотороботи). 
Адміністратор 

Тестування з 
української мови 27.08.2020 

7344 
4112 

Фотограф (фотороботи). 
Оператор комп`ютерної 

верстки 

Тестування з 
української мови 27.08.2020 
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Додаток 9 
 

Графік роботи соціально-психологічної служби ДПТНЗ «КНВЦ» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дні 
тижня 

Інтервали робочого часу 
Практичний психолог 

(Семенова Ксенія Сергіївна ) 
Соціальний педагог 

(Колісова Світлана Миколаївна) 
Понеділок 8:00 – 16:30 8:00 – 16:30 
Вівторок 8:00 – 16:30 8:00 – 16:30 
Середа 8:00 – 14:00, з 14:30 - гуртожиток 
Четвер 8:00 – 16:30 8:00 – 16:30 

П’ятниця 8:00 – 16:30 8:00 – 16:30 
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Додаток 10 

 
УКРАЇНА 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 "КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР" 

 
 

Н А К А З 
 

21.11.2019                                       м. Кривий Ріг                                   № 445-од 
  

Про створення апеляційної  комісії  

ДПТНЗ «КНВЦ» у 2020 році 

 
З метою  вирішення спірних питань щодо вступу абітурієнтів ДПТНЗ 

«Криворізький навчально – виробничий центр» та проведення вступних 

випробувань у 2020 році 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити апеляційну комісію у складі: 

- Зотова Н.В. - голова апеляційної комісії, голова методичної комісії; 

- Мамедова КА. – член комісії, викладач; 

- Гринчак С.М. – член комісії, викладач 

2. Розробити Положення про апеляційну комісію ДПТНЗ «Криворізький 

навчально – виробничий центр ».  

3. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України, Правил прийому до ДПТНЗ 

«Криворізький навчально – виробничий центр» на 2020 рік. 
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4. Голова   апеляційної   комісії   несе   персональну   відповідальність   за 

виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. 

5. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який 

підписується головою і членами комісії. 

6. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік. 

7. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

В. о. директора  ДПТНЗ «КНВЦ»                                 І.П.Дем`ян 

 

Заступник директора з НР                                             Т.Л.Нечипоренко 

 
Юрисконсульт: 

_____________О.А.Юрченко 
_____________ 
Виконавець НечипоренкоТ.Л. тел..067 757 72 10 
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УКРАЇНА 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 "КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР" 

 
 

Н А К А З 
 

21.11.2019                                         м. Кривий Ріг                                 № 446-од 
 
Про затвердження Положення 
про апеляційну комісію та складу  
апеляційної комісії на 2020 рік 
 
 
Відповідно до рішення Приймальної комісії  ДПТНЗ «КНВЦ» 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1.Затвердити Положення про апеляційну комісію ДПТНЗ «КНВЦ» на        

2020 рік (Додаток ) 

 
 
 
В.о. директора  ДПТНЗ «КНВЦ»       І.П. Дем`ян 

Заступник директора з НР      Т.Л.Нечипоренко 

Юрисконсульт: 

_____________О.А.Юрченко 
_____________ 
Виконавець НечипоренкоТ.Л. тел..067 757 72 10 
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(Додаток ) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ ДПТНЗ «КНВЦ» 
від 21.11.2019року           
№ 446-од 

  

ПОЛОЖЕННЯ 
про апеляційну комісію 

Державного професійно- технічного навчального закладу  
«Криворізький навчально-виробничий центр» 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав осіб, які 

складали вступні випробування у Державному професійно - технічному 

навчальному закладі «Криворізький навчально-виробничий центр» і розгляду в 

установлені строки апеляційних заяв вступників щодо екзаменаційної оцінки. 

Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України та Правил прийому . 

1.2. Положення про апеляційну комісію затверджується головою 

приймальної комісії ДПТНЗ «КНВЦ» (далі-центру). 

1.3. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться до відома вступників 

до початку вступних випробувань шляхом розміщення на веб-сайті центру та 

інформаційному стенді Приймальної комісії. 

 

ІІ. СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 

2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом директора центру 

не пізніше 1 грудня. 

2.2. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням 

загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил 

прийому. 

2.3. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних 

працівників центру, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії 

для проведення співбесід.  
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2.4. До складу апеляційної комісії входять: 

- голова апеляційної комісії; 

- члени апеляційної комісії. 

2.5. Головою апеляційної комісії призначається один з голів методичної 

комісії, який не є членом предметних екзаменаційних комісій. Голова 

апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених 

на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. 

2.6. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який 

підписується головою і членами комісії. 

2.7. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти 

яких вступають до центру у поточному році. 

2.8. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік. 

 

ІІІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ 

3.1. Вступник має право ознайомитися з перевіреною роботою в день 

оголошення оцінки в присутності екзаменаторів і відповідального секретаря 

приймальної комісії з обов’язковою реєстрацією в «Журналі перегляду 

абітурієнтами перевіреної екзаменаційної роботи». Ознайомлення з 

перевіреною роботою зводиться до показу абітурієнту допущених помилок, але 

не є консультацією з приводу вірної відповіді. 

Якщо вступник вважає, що екзаменаційна робота була оцінена не 

об’єктивно, він має право подати апеляцію щодо екзаменаційної оцінки 

(кількості балів), отриманої на вступному випробуванні. 

3.2. Апеляція повинна бути обґрунтованою і подається до Приймальної 

комісії особисто вступником у вигляді заяви на ім’я голови Приймальної 

комісії тільки у письмовій формі. 

3.3. Вступник, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на 

вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його 

особу. 
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3.4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів вступників, не 

приймаються й не розглядаються. 

3.5. Апеляційна заява подається не пізніше 17.00 години в день 

оголошення екзаменаційної оцінки. 

3.6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не 

приймаються. 

3.7. Апеляції з питань відсторонення від вступного випробування не 

розглядаються. 

 

IV. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ 

4.1. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності 

вступника не пізніше наступного дня після її подання. 

4.2.  Вступнику, який подав апеляційну заяву, в усній формі 

повідомляється дата, час і місце розгляду апеляції. 

4.3. На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і 

доброзичлива атмосфера. Сторонні особи на засідання апеляційної комісії не 

допускаються. На засіданні апеляційної комісії може бути присутнім голова 

відповідної предметної комісії. 

4.4. Під час розгляду апеляційної заяви апеляційною комісією 

встановлюються об’єктивність оцінювання відповідей заявника і правильність 

виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання. Додаткове опитування 

вступника при розгляді апеляції не допускається. 

4.5. Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії протоколюють 

усі свої зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника. Для 

ведення протоколу роботи апеляційної комісії на засіданні може бути 

присутнім співробітник приймальної комісії. 

4.6. Рішення апеляційної комісії приймаються простою більшістю голосів 

від загального складу комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» 

приймається рішення, яке підтримав голова комісії. 
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4.7. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією 

одного з трьох рішень: 

 - «попереднє оцінювання вступного випробування відповідає рівню і 

якості виконаної роботи та не змінюється»; 

 - «попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і 

якості виконаної роботи та збільшується до ... балів (вказується нова оцінка 

відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних 

випробувань)»; 

 -«попереднє оцінювання вступного випробування не відповідає рівню і 

якості виконаної роботи та зменшується до ... балів (вказується нова оцінка 

відповідно до прийнятої системи оцінювання результатів вступних 

випробувань)». 

4.8. Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол підписується 

всіма членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні. 

4.9. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після 

закінчення розгляду його роботи. Вступнику пропонується підписати протокол 

апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду або незгоду з рішенням 

апеляційної комісії. 

4.10. У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії, або 

якщо вступник не погоджується з рішенням апеляційної комісії і не підписує 

протокол апеляційної комісії, голова апеляційної комісії здійснює відповідний 

запис у протоколі апеляційної комісії, члени апеляційної комісії складають 

докладну рецензію на роботу вступника, яка разом з роботою розглядається та 

затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії. 

4.11. Рішення апеляційної комісії розглядається та затверджується на 

найближчому засіданні Приймальної комісії. 

4.12. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає 

рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань 

вступника виставляється цифрою та прописом спочатку у протоколі 

апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної 
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відомості та екзаменаційного листа вступника. Кожна нова оцінка вступного 

випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі 

підписується головою апеляційної комісії. 

4.13. Протоколи засідань апеляційної комісії зберігаються у справах 

Приймальної комісії поточного року. 

4.14. Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, який 

затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії. 

   

 

 

Відповідальний секретар                  Яблуновська  О.Г. 
приймальної комісії                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


