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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

ДО ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 

 НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР» 

У 2023 РОЦІ 
 

I. Загальна частина 
1.1. Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального 

закладу «Криворізький навчально-виробничий центр» у 2022 році розроблені 

відповідно до: 

 - Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

14.05.2013 № 499, і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013  

№ 823/23355 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13#Text ; 

- свідоцтв про атестацію ДПТНЗ «КНВЦ» (далі – Центр) у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти,  виданих Міністерством освіти і науки України 

(наказ МОН від 13.03.2017 № 375); http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua  

- ліцензій Міністерства освіти і науки України на впровадження освітньої 

діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (наказ МОН 

України від 12.06.2019 № 826л,  «Про переоформлення ліцензії»; наказ МОН 

України від 22.05.2018 № 933л,  «Про ліцензування освітньої діяльності»; наказ 

МОН України від 03.10.2019 № 965л «Про ліцензування освітньої діяльності», 

наказ МОН України від 01.07.2013 № 2494л «Про ліцензування освітньої 

діяльності», наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642л «Про ліцензування 

освітньої діяльності») http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua   

 - Статуту Центру, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 31.12.2015 № 1432  http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua  

1.2. До Центру приймаються громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. Особливості 

прийому на навчання до закладу осіб, місцем проживання яких є тимчасово 

окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання 

документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну 

середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до 

законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття 

вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької 

та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 

року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року 

за № 505/36127.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13#Text
http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua/
http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua/
http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua/
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1.3 Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) 

освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, 

кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, 

політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та 

соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, 

місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними 

або припущеними. 

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. 

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для 

вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та 

особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Обмеження допускаються за медичними показниками, а також 

показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів 

України та освітньо-кваліфікаційними характеристиками (відповідно до 

Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з професій, 

затверджених наказами Міністерства освіти і науки України). 

1.4. Прийом до Центру здійснюється для здобуття професій за освітньо-

кваліфікаційним рівнем  «кваліфікований робітник».  

1.5. Прийом  громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за 

рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з 

підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або 

юридичними особами. 

1.6. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також 

професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 

 

II. Приймальна комісія 
         2.1. Прийом до Центру здійснює приймальна комісія, яка знаходиться за 

адресою: І корпус – 50106 м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 5 

                ІІ корпус – 50082 м. Кривий Ріг, вул. Каштанова, 35. 

2.2. Очолює приймальну комісію керівник Центру. Наказом Центру від 

07.11.2022 № 328-од «Про організацію роботи приймальної комісії» визначено та 

затверджено  персональний склад комісії і порядок її.  

2.3. Правила прийому до Центру у 2023 році розроблено відповідно до 

чинного законодавства України, затверджуються керівником центру за 

погодженням з департаментом освіти і науки облдержадміністрації не пізніше 

01 грудня поточного року  та вносяться до Єдиної електронної бази з питань 

освіти. 

2.4. Приймальна комісія: 
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2.4.1. Організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника 

(його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет 

вступника, які реєструються у журналі реєстрації документів для вступу; 

2.4.2. Визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу 

(паперова чи електронна); 

2.4.3. Проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або 

спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення 

особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з 

особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення закладу 

освіти. 

2.4.4. Організовує та координує підготовку та проведення конкурсного 

відбору. 

2.4.5. Приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування центру, 

оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб. 

2.4.6. Організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з 

урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної 

придатності вступників. 

2.4.7. Вирішує інші питання, пов’язані з прийомом. 

2.5. Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через 

засоби масової інформації,  інформаційні стенди, сайті закладу освіти 

http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua , що обумовлюють: 

2.5.1. Перелік професій, за якими здійснюється навчання згідно з 

отриманими ліцензіями  (додаток № 2). 

2.5.2. Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією 

(додаток № 2). 

2.5.3. Плановані обсяги прийому на 2023 рік (додаток № 2). 

2.5.4. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників  (додаток № 2). 

2.5.5. Строк навчання за професіями  (додаток № 2). 

2.5.6. Форми та ступеневість навчання  (додаток № 2). 

Відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України щодо права 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти (наказ МОН України від 12.06.2019 № 826л,  «Про переоформлення 

ліцензії»; наказ МОН України від 22.05.2018 № 933л,  «Про ліцензування 

освітньої діяльності»; наказ МОН України від 03.10.2019 № 965л «Про 

ліцензування освітньої діяльності», наказ МОН України від 01.07.2013 № 2494л 

«Про ліцензування освітньої діяльності», наказ МОН України від 15.07.2014 № 

2642л «Про ліцензування освітньої діяльності»), центр має право на надання 

освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної (професійно-технічної) 

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки  робітничих професій, 

професійно-технічного навчання. 

2.5.7. Обмеження з професій вступників за медичними показаннями відповідно 

до наказу МОЗ від 21.05.2007р. №246 «Про затвердження Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій», зареєстрованого в Міністерстві 

http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua/
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юстиції України 23.07.2007р. за №846/1413 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#Text  (додаток № 3). 

2.5.8. Прийом до Центру проводиться шляхом співбесіди, питання до якої 

затверджено на засіданні методичної комісії викладачів загальноосвітньої 

підготовки та психолога, від 12.10.2022, протокол № 3 та середнього балу 

атестату (додаток № 4). 

  Співбесіда проводиться згідно з розкладом, затвердженим наказом 

керівника центра від 07.11.2022 № 329-од  (додаток № 5). 

2.5.9. У разі однакового конкурсного балу вступників перевага при 

зарахуванні надається відповідно до середнього балу документу про освіту 

(свідоцтва про базову загальну середню освіту та свідоцтва (атестату) про повну 

загальну середню освіту). 

2.5.10. В Центрі для вирішення спірних питань та оскаржень результатів 

вступних випробувань створено апеляційну комісію, склад якої затверджено 

наказом керівника від 07.11.2022 № 330-од (додаток № 6).  

          2.5.11. Приймальна комісія працює відповідно до наказу від 07.11.2022         

№ 328-од «Про  організацію роботи приймальної комісії»  (додаток № 1). 

Графік роботи приймальної комісії: 

- понеділок - субота з 8
00

  до 18
00

 год; 

- неділя - вихідний;   

2.5.12. Центр гарантує наявність 60 місць в гуртожитку. Місця в гуртожитку 

надаються здобувачам освіти відповідно до Порядку забезпечення гуртожитками 

осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 17 квітня 

2019 р. № 331 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2019-%D0%BF#Text. 

Поселення в гуртожиток відбудеться 30 серпня 2023 року за адресою: 50082 

м. Кривий Ріг, вул. Каштанова 35. 

2.5.13. Порядок проходження медичного огляду вступників. Вступники 

проходять професійний медичний відбір в медичних установах за місцем 

проживання абітурієнтів. 

 

Форми довідок:  

- Ф-086 О (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 

лютого 2012 року  № 110 «Про затвердження форм первинної облікової 

документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах 

охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12#Text , наказу Міністерства охорони 

здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246 «Про затвердження  Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#Text); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07#Text
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- форма  первинної  облікової   документації   № 086-1/о (відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України  

від 20.07.2009 № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09#Text; наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 16.08.2010 № 682 «Про удосконалення медичного 

обслуговування учнів загальноосвітніх начальних закладів» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10#Text). 

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлено правилами 

прийому до Центру. Групи, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних 

осіб, починають навчання по мірі комплектування груп. 

 

III. Порядок прийому заяв та документів для вступу 

3.1. Вступники подають заяву про вступ до Центру, вказуючи обрану 

професію, форму здобуття освіти, місце проживання, у: паперовій формі 

(особисто); електронній формі (через електронний кабінет). 

 3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: документ про 

освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього; медичну довідку 

за формою, установленою чинним законодавством; 6 кольорових фотокарток 

розміром 3х4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть 

встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток); копії документів, що 

дають право на пільги при вступі до закладу (за наявності); копію документа, 

(одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; 

посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус; Якщо з 

об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або 

надзвичайного стану (особливого періоду)) документ про освіту відсутній, 

подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з 

питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа). 

 3.3. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком 

отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки 

долучається до документів вступника.  

3.4 Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 

Центру. Центр створює консультаційні центри при приймальних комісіях для 

надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 

 3.5. Вступник може подати заяви на вступ одночасно не більше ніж до 

п’яти закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

ІV. Умови прийому 

4.1. Прийом до Центру проводиться шляхом співбесіди, питання до якої 

затверджено на засіданні методичної комісії викладачів загальноосвітньої 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0794-10#Text
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підготовки та психолога, від 12.10.2022, протокол № 3 та середнього балу 

атестату (додаток № 4). 

  Співбесіда проводиться згідно з розкладом, затвердженим наказом 

керівника центра від 07.11.2022 № 329-од  (додаток № 5). 

4.2. Конкурсний відбір проводиться у чітко встановлені терміни за 

графіком (додаток № 5).  

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації  

здійснюється  шляхом проведення вхідного контролю (тестування) з професій:  

«Агент з організації туризму. Адміністратор», «Адміністратор», 

«Закрійник», «Кравець. Закрійник», «Кравець», «Кухар», «Манікюрник», 

«Перукар(перукар-модельєр)», «Флорист», «Швачка» . 

4.3. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану 

(особливого періоду): у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування 

перевищує кількість місць державного та/або регіонального замовлення на 

відповідну професію та/або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Центру 

проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з 

використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій; вступники мають право подати заяву на вступ до закладу незалежно 

від місця проживання; заклад не має права відмовити особі у прийнятті 

документів та у зарахуванні на навчання на умовах державного та/або 

регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на 

території відповідної територіальної громади. 

 4.4. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-

сайті (веб-сторінці) закладу не пізніше наступного дня після прийняття 

відповідного рішення. 

4.5. 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 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 з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане 

навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону 

України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940226.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940226.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940226.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP940226.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n206
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T079600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T079600.html
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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  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 

щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального 

захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»; 

- особи, яким відповідно до Постанови КМУ від 23.11.2016 р. № 975 «Про 

надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття 

професійно-технічної та вищої освіти» надано таке право. 

5.2. Першочергово зараховуються за інших різних умов: 

 випускники закладу загальної середньої освіти, нагороджені золотою 

(срібною) медаллю;   

 випускники закладу загальної середньої освіти, 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, 

для яких вищезазначені дисципліни є профільними; 

 призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу; 

 особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва 

батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший 

помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та 

виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»; 

 особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти 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 центра за обраною 

професією та формою здобуття освіти. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080345.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080345.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U524_99.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U524_99.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U524_99.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U157_02.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U157_02.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U157_02.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n206
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5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у 

триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови 

приймальної комісії центра. 

Апеляційна комісія розглядає заяви у встановлені терміни і результати доводить 

до відома заявника особисто. Рішення апеляційної комісії є остаточним. 

5.5. Зарахування до Центру здійснюється наказом керівника. 

5.6. Зарахування до Центру на навчання за рахунок державного та/або 

місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, 

організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в 

межах ліцензійних обсягів. 

 

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

днів від дня їх початку, відраховуються з центра. На звільнені місця може 

проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при 

конкурсному відборі, але не були зараховані. 

При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з 

окремих професій (спеціальностей) Центр проводить додатковий прийом. 

6.2. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних 

причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж 

протягом п'яти днів з дня прийняття рішення у спосіб, що не суперечить чинному 

законодавству України. 

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, 

зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається 

відповідний акт. 

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Центру здійснюється 

Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації, що реалізує державну політику у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти  в межах делегованих повноважень. 

 

 

 

Заступник директора з НР      Юлія НЕУСТРОЄВА 
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Додаток №1 

 

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 
 

 07.11.2022                                        м. Кривий Ріг                                 № 328 – од  

 

Про організацію роботи приймальної  

комісії у 2022-2023 н.р. 

 

 З метою організації профорієнтації на комплектування навчального 

закладу у 2022-2023 н.р., організованого прийому учнів на навчання та 

дотримання законодавчих вимог по прийому учнів у 2023 році 

НАКАЗУЮ: 

1.Створити приймальну комісію у наступному складі: 

Голова комісії:                             Кісліченко В. М. – директор 

Заступник голови комісії:        Дем’ян І. П. – заступник директора з НВР 

Секретар приймальної 

комісії: 

Яблуновська О. Г.–секретар навчальної           

частини    

Сіренко Є. С. – секретар навчальної           

частини    

Члени приймальної комісії:            Неустроєва Ю. О. – заступник директора з НР 

 Красуля М. М. – заступник директора з НВР 

 Колісова С. М. – соціальний педагог 

 Семенова К. С. – психолог 

 Камишнікова С. М. – старший майстер 

 Ярова З. В. – медична сестра 

 Миронова Л. М. – заступник директора 

 Нечипоренко Т. Л. – викладач 

 Зотова Н. В. – викладач 
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 Королівська Н. В. – представник підприємства 

– замовник робітничих кадрів 

Дробишева В. М. – бібліотекар 

Доценко С. В. – член батьківського комітету 

Курдупова Д. – член учнівського 

самоврядування 

 

2.Розробити Положення про приймальну комісію ДПТНЗ «Криворізький 

навчально-виробничий центр».  

3.Встановити порядок роботи приймальної комісії з 01.05.2023 по 

01.09.2023 щоденно з 08.00 до 18.00. 

4.Затвердити Правила прийому на 2023 рік (відповідальна: приймальна 

комісія). 

5.Оформити приміщення для приймальної комісії до 01.05.2023 

(відповідальні: члени приймальної комісії Красуля М. М.,   Сіренко Є. С., 

Яблуновська О. Г.) 

І корпус – вул. Фабрична, 5 

ІІ корпус – вул. Каштанова, 35. 

6.Розробити план профорієнтаційної роботи на літній період до 01.06.2023 

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

Миронова Л. М.). 

          7.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                   Володимир КІСЛІЧЕНКО      

Заступник директора з НР         Юлія НЕУСТРОЄВА 

Юрисконсульт: Микола Бойко  

_____________ 

_____________ 
  

 

  

ПОГОДЖЕНО 

Голова ПК ДПТНЗ «КНВЦ» 

______________    Ольга ІВАНОВА 

______________     
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Положення про приймальну комісію 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

 «Криворізький навчально-виробничий центр» 
1. Прийом до професійно-технічного навчального закладу здійснює приймальна 
комісія. 

2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального 

закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і 
порядок її роботи. 

3. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу на 

наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, 

у тому числі Типових правил, затверджуються керівником професійно-

технічного навчального закладу за погодженням зі структурними підрозділами з 

питань професійно-технічної освіти міських державних адміністрацій, не пізніше 

01 грудня поточного року. 

4. Приймальна комісія: 

 організовує прийом заяв та документів; 

 проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або 

спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення 

особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після 

закінчення навчального закладу; 

 організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору; 

 приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до 

професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та 

оголошує відповідні списки осіб; 

 організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням 

здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності 

вступників; 

 вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 

5. Правила прийому до професійно-технічного навчального закладу доводяться 
до відома вступників через сайт навчального закладу і містять інформацію: 

 перелік професій, спеціальностей згідно з отриманою ліцензією; 

 вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією 

(спеціальністю) та спеціалізацією; 

 заплановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні 

випускників, строк навчання за професіями (спеціальностями) та 

спеціалізаціями; 

 форми та ступеневість навчання; 

 обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком 

вступників, статтю та медичними показаннями; 
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 перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та 

спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, тестування, 

тощо) та системи оцінювання знань; 

 порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок 

зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал; 

 порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань; 

 порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години); 

 наявність місць у гуртожитку та умови їх надання; 

 порядок проходження медичного огляду вступників до професійно-

технічних навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для 

галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, 

або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах. 

6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому 

професійно-технічного навчального закладу відповідно до затверджених у 
встановленому порядку робочих навчальних планів. 
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Додаток № 2 

 
Планові обсяги регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих 

робітників на 2023 рік 

Код 

за ДК 

Перелік 

професій 

 

Вид 

професійної 

підготовки 

Освітній 

рівень 

вступни 

ків 

Строк 

навча

ння 

Обмежен

ня за 

віком, 

статтю 

Форма та 

ступеневі

сть 

навчання 

Освітньо- 

кваліфікацій 

ний рівень 

Ліцензі 

йний 

обсяг 

Планов

ий 

обсяг 

прийом

у 

2023р. 

7433 

7435 

Кравець 

Закрійник 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3,5р. 
з 13 років 

6 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Кравець 2-3, 4-го розрядів.  

Закрійник 4-го розряду 

90 60 

5122 

7412 
Кухар. Кондитер 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3 р. 
з 14 років 

5 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Кухар-3,4 розряд 

Кондитер-3 розряд 

60 30 

5122 

5129 

Кухар. Майстер 

ресторанного 

обслуговування 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3,5 р. 

14 років 

7 місяців 
Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Кухар-3,4,5 розряд 

Майстер ресторанного 

обслуговування-4 розряду 

60 30 

5122 

 
Кухар. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

11 кл 1,5 р. 
з 17 років 

2 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Кухар – 3 розряд 

 

60 25 

5141 

5141 

Перукар(перукар-

модельєр) 

Манікюрник 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3 р. 
з 15 років 

8 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Перукар (перукар-

модельєр) 2 класу, 1 класу. 

Манікюрник-2 розряд (ІІ 

клас) 

 

90 90 

5141 

 

Перукар(перукар-

модельєр). 

Візажист 

Первинна 

професійна 

підготовка 

11кл 2 р. 
з 15 років 

6 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Перукар (перукар-

модельєр) 2 класу, 1 класу 

Візажист 

30 25 

5141 

4222 

Перукар (перукар-

модельєр). 

Візажист 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3 р. 
з 15 років 

8 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Перукар (перукар-

модельєр) 2 класу, 1 класу. 

Візажист 

30 25 

4221 

4222 

Агент з організації 

туризму. 

Адміністратор 

Первинна 

професійна 

підготовка 

11 кл 1,5 р. 
з 17 років 

2 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Агент з організації 

туризму. Адміністратор 

30 25 

5141 

8274 
Манікюр. Педікюр 

Первинна 

професійна 

підготовка 

11 кл 1 р. 
з 17 років 

2 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Манікюрник 2-го 

розряду(ІІ клас),3-го 

розряду(І клас) 

Педікюрник 2-го розряду 

(ІІ клас) 

60 25 
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7331 

7344 

Флорист. Фотограф 

(фотороботи) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3 р. 

з 15 років 

2 місяців 
Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Флорист 2-3 розряду 

Фотограф 3-го 

розряду,фотограф 4-го 

розряду 

45 30 

7344 

4112 

Фотограф 

(фотороботи). 

Оператор 

комп`ютерної 

верстки 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3 р. 
з 15 років Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Фотограф 3-го розряду, 

фотограф 4-го розряду 

Оператор комп`ютерної 

верстки – ІІІ категорії 

60 30 
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Додаток № 3 

Обмеження з професій вступників за медичними показаннями  

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 

 

Перукар (перукар-модельєр) 

Візажист 

1.Хронічні захворювання бронхолегеневої системи 

2. Поширені дистрофічні розлади ВДШ 
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5141 3. Алергічні захворювання 

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 № 4 

 

Витяг з протоколу № 3   

від 12.10.2022 засідання  

методичної комісії 

загальноосвітніх дисциплін 

Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Криворізький навчально-виробничий центр» 

 

 

Присутні: 12 осіб 

        

   Слухали:  

1.1. Голову методичної комісії Зотову Н.В. про розгляд питань з 

предметів для проведення співбесіди для вступу абітурієнтів 2023 

року до Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Криворізький навчально-методичний центр» з математики, фізики, 

біології та географії. 

1.2. Викладача української мови Гичко Л.М. . про розгляд тестових 

завдань для вступу абітурієнтів 2023 року до Державного 

професійно-технічного навчального закладу «Криворізький 

навчально-методичний центр» з української мови. 

 

Ухвалили: 

Затвердити питання з математики та української мови для вступу абітурієнтів 

2023 року до Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Криворізький навчально-методичний центр» 

 

 

   Голова методичної комісії                                             Наталя ЗОТОВА 
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Додаток № 5 

 

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 
 

 07.11.2022                                      м. Кривий Ріг                                 №  329 – од  

Про затвердження  

розкладу співбесід 

 у 2023р. 

 

З метою затвердження розкладу співбесід для абітурієнтів 2023 року 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Скласти питання до співбесіди про  професійну придатність абітурієнтів до 

обраної професії згідно графіку тестування до 01.12.2022 (відповідальні: члени 

приймальної комісії  Нечипоренко Т.Л., Зотова Н.В.) 

Код 

за 

ДК 

Назва професії 
Вид вступного 

випробування 

Термін 

проведення 

Предмет  

співбесіди 
Оцінювання 

результатів 

7433 

 

7435 

Кравець 

Закрійник 
Співбесіда 16.08.2023 

Українська 

мова 

Математика 

Фізика 

Професійна 

спрямованість 

16.08.2023 

5122 

7412 
Кухар. Кондитер Співбесіда 17.08.2023 

Українська 

мова 

Математика 

Біологія 

Професійна 

спрямованість 

Так (Ні)  

17.08.2023 

5122 Кухар Співбесіда 17.08.2023 
Українська 

мова 

Так (Ні)  

17.08.2023 
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Математика 

Біологія 

Професійна 

спрямованість 

5122 

5129 

Кухар. Майстер 

ресторанного 

обслуговування 

Співбесіда 17.08.2023 

Українська 

мова 

Математика 

Біологія 

Професійна 

спрямованість 

Так (Ні)  

17.08.2023 

5141 

5141 

Перукар(перукар-

модельєр) 

Манікюрник 

Співбесіда 18.08.2023 

Українська 

мова 

Математика 

Біологія 

Професійна 

спрямованість 

Так (Ні)  

18.08.2023 

5141 
Перукар(перукар-

модельєр). Візажист 
Співбесіда 21.08.2023 

Українська 

мова 

Математика 

Біологія 

Професійна 

спрямованість 

Так (Ні)  

21.08.2023 

4221 

4222 

Агент з організації 

туризму. 

Адміністратор 

Співбесіда 23.08.2023 

Українська 

мова 

Математика 

Географія 

Професійна 

спрямованість 

Так (Ні)  

23.08.2023 

5141 

8274 
Манікюр. Педікюр Співбесіда 23.08.2023 

Українська 

мова 

Математика 

Біологія 

Професійна 

спрямованість 

Так (Ні)  

23.08.2023 

7331 

 

7344 

Флорист.Фотограф 

(фотороботи) 
Співбесіда 25.08.2023 

Українська 

мова 

Математика 

Фізика 

Професійна 

спрямованість 

Так (Ні)  

25.08.2023 

7344 

4112 

Фотограф 

(фотороботи). 

Оператор 

комп`ютерної верстки 

Співбесіда 25.08.2023 

Українська 

мова 

Математика 

Фізика 

Професійна 

спрямованість 

Так (Ні)  

25.08.2023 
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2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                   Володимир КІСЛІЧЕНКО  

     

Заступник директора з НР             Юлія НЕУСТРОЄВА 

 

Юрисконсульт:  

_____________ Микола БОЙКО 

                            
   

ПОГОДЖЕНО 

Голова ПК ДПТНЗ «КНВЦ» 

______________    Ольга ІВАНОВА 

______________     
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Додаток № 6 

 

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 
 

 07.11.2022                                      м. Кривий Ріг                                 №  330 – од  

 

Про організацію роботи 

апеляційної  комісії  

ДПТНЗ «КНВЦ» у 2023 році 

 

З метою  вирішення спірних питань щодо вступу абітурієнтів ДПТНЗ 

«Криворізький навчально – виробничий центр» та проведення вступних 

випробувань у 2023 році 

 

НАКАЗУЮ: 

2. Створити апеляційну комісію у складі: 

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

 Нечипоренко Т.Л. – член комісії, викладач; 

 Гринчак С.М. – член комісії, викладач 

3. Розробити Положення про апеляційну комісію ДПТНЗ «Криворізький 

навчально – виробничий центр ».  

4. Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 

відкритості відповідно до законодавства України, Правил прийому до ДПТНЗ 

«Криворізький навчально – виробничий центр» на 2023 рік. 
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5. Голова   апеляційної   комісії   несе   персональну   відповідальність   за 

виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. 

6. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується 

головою і членами комісії. 

7. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік. 

8. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.  

 

Директор                                                                   Володимир КІСЛІЧЕНКО      

Заступник директора з НР           Юлія НЕУСТРОЄВА 

Юрисконсульт: Микола Бойко  

_____________ 

_____________ 

  

 

  

ПОГОДЖЕНО 

Голова ПК ДПТНЗ «КНВЦ» 

______________    Ольга ІВАНОВА 

______________     
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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 

проходили співбесіду у Державному професійно - технічному навчальному 

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

строки апеляційних заяв вступників щодо її результатів . 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 співбесіди 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 співбесід відповідно до Правил прийому. 

2.3. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних педагогічних 

працівників центру, які не є членами комісії для проведення співбесід.  

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 комісії для проведення співбесід. 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  результатами проведеної 

співбесіди в день оголошення оцінки в присутності екзаменаторів і 

відповідального секретаря приймальної комісії з обов’язковою реєстрацією в 

«Журналі перегляду абітурієнтами перевіреної екзаменаційної роботи». 
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Ознайомлення з результатами проведеної співбесіди зводиться до вказування  

абітурієнту на допущені помилки, але не є консультацією з приводу вірної 

відповіді. 

Якщо вступник вважає, що  результати співбесіди були оцінені 

необ’єктивно, він має право подати апеляцію щодо оцінки (кількості балів), 

отриманої під час співбесіди. 

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 під час 

співбесіди, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу. 

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  

оцінки. 

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

приймаються. 

3.7. Апеляції з питань відсторонення від співбесіди 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 шляхом додаткового 

опитування вступника. 

4.5. Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії протоколюють усі 

свої зауваження та висновки щодо оцінювання відповідей 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. 

4.7. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією 

одного з трьох рішень: 

 - «попереднє оцінювання співбесіди відповідає рівню і якості знань та не 

змінюється»; 
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 - «попереднє оцінювання співбесіди не відповідає рівню знань та 

збільшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої 

системи оцінювання результатів співбесіди)»; 

 -«попереднє оцінювання співбесіди не відповідає рівню знань та 

зменшується до ... балів (вказується нова оцінка відповідно до прийнятої системи 

оцінювання результатів співбесіди)». 

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 відповідей. 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 щодо відповідей вступника,  результати яких розглядаються 

та затверджуються 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 співбесіди, нова оцінка знань вступника 

виставляється цифрою та прописом спочатку у протоколі апеляційної комісії, а 

потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості та екзаменаційного 

листа вступника. Кожна нова оцінка співбесіди, 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                  Олена ЯБЛУНОВСЬКА  

приймальної комісії                                                         
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Додаток № 7 

 Термін підготовки кваліфікованих робітників за регіональним 

замовленням згідно робочих навчальних планів на 2022-2023 н.р.  

  

 

 

Код 

за ДК 
Перелік професій 

Вид професійної 

підготовки 

Освітній рівень 

вступників 

Термін навчання 

згідно 

навчальних 

планів на 

2022-2023 н.р. 

7433 

 7435 

Кравець 

Закрійник 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

середня 

освіта 

01.09.2023- 

11.01.2027 

5122 

7412 
Кухар. Кондитер 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

середня 

освіта 

01.09.2023- 

22.06.2026 

5122 

5129 

Кухар. Майстер 

ресторанного 

обслуговування 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

середня 

освіта 

01.09.2023- 

15.02.2026 

5122 

 
Кухар  

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна 

середня 

освіта 

01.09.2023- 

28.06.2024 

5141 

5141 

Перукар(перукар-модельєр) 

Манікюрник 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

середня 

освіта 

01.09.2023- 

28.06.2026 

5141 

 

Перукар(перукар-

модельєр). Візажист 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна 

середня 

освіта 

01.09.2023- 

28.06.2025 

5141 

 

Перукар (перукар-

модельєр).  Візажист 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

середня 

освіта 

01.09.2023- 

28.06.2026 

4221 

4222 

Агент з організації 

туризму.Адміністратор 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна 

середня 

освіта 

01.09.2023- 

11.01.2025 

5141 

8274 
Манікюр. Педикюр 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Повна 

середня 

освіта 

01.09.2023- 

31.05.2023 

7331 

 7344 

Флорист.Фотограф 

(фотороботи) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

середня 

освіта 

01.09.2023- 

21.06.2026 

 7344 

4112 

Фотограф (фотороботи).  

Оператор комп`ютерної 

верстки 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Базова 

середня 

освіта 

01.09.2023- 

21.06.2026 
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Додаток № 8 

Матеріали для проведення 

співбесіди для вступників  

у  ДПТНЗ «КНВЦ» на базі неповної загальної середньої освіти  

 

 

Критерії оцінювання  

Кожне із запропонованих завдань оцінюється в 0,5 балів. 

Мінімальна кількість балів 0, максимальна – 10. 

Завдання оцінюються 0,5 балів 

10- 

бальна 

шкала 

Вимоги до рівня знань Результат 

оцінювання 

0 Взагалі не відповів на питання Не пройшов 

1 
Не повна відповідь (але не менш 10 % потрібної 
інформації) зі значними помилками у відповідях. Умовно 

пройшов 2 Виникли проблеми з відповідями на більшість питань 

3 Дані не повні відповіді за змістом питань. 

4 
Не повна відповідь з незначними помилками у 
відповідях. 

Пройшов 

5 Розкрита тільки менша частина основних понять 

6 Не точно використані основні категорії і поняття; 

7 Сутність питань розкрита логічно 

8 
Повністю обгрунтовано поняття за фаховим 

спрямуваннням 

9 
Відповідь послідовна та повна 

Частково розкриті поняття 

10 

Відповідь повна, логічна, системна 

Оперативно надані повні відповіді на запитання 

Сутність питань розкрито повно; 
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Питання для співбесіди з української мови 

 

№ 

з/п 

Завдання Відповідь 

1.  Чим можуть бути ускладнені прості 

речення? 

Прості речення можуть бути 

ускладненні однорідними 

вставними словами, вставними 

конструкціями, відокремленими 

обставинами (вираженими 

дієприслівниковими), 

відокремленими означеннями 

(вираженими означеннями). 

2.  Чим відрізняється складне речення 

від простого? 

В простому реченні одна 

граматична основа, а в 

складному – дві й більше. 

3.  До якої частини мови належать слова: 

перший, мільйон, багато, два? 

Ці слова належать до 

числівників. 

4.  Що становить граматичну основу 

речення? 

Граматичну основу речення 

становлять головні члени 

речення: підмети і присудки. 

5.  Які члени речення називаються 

другорядними? 

Другорядними членами речення 

є додаток, означення й 

обставина. 

 

Питання для співбесіди з математики 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Завдання Відповідь 

1 Знайдіть площу території України, якщо вона 

становить 5,7% території Європи. (Територія 

Європи становить 10,6 млн кв.км) 

 
        

   
 = 0,6042 

млн. кв.км = 604,2 

тис. кв. км 

2 Скільки треба взяти крохмалю, щоб отримати 1 л 

киселю при співвідношенні 1:3 ? 

1000 : 4 = 250 г 

 

3 У якому співвідношенні перебуває довжина і 

ширина фотографії розміром 9х12 ? 

 

   
 
 

 
 

4 Яка частина числа називається відсотком? Сота 

5  Якщо квадрат і ромб мають однакову довжину 

сторон, то площа якої фігури більша? 

Квадрата 



 

30 

 

Питання для співбесіди з фізики 

№ 

з/п 

Завдання Відповідь 

1 Яке явище покладено в основу 

електрокопчення? 

Явище електризації 

 

2 

Який закон лежить в основі роботи 

електроплити, праски, плойки, клейового 

пістолета? 

Закон Джоуля-Ленца 

3 Яке фізичне явище спостерігається: при 

фарбуванні тканини, при фарбуванні 

волосся; при нанесенні зображення на 

фотопапір, при засолці овочів?  

Явище дифузії 

4 Чому можна стверджувати, що магнітне 

поле є не лише навколо провідника зі 

струмом, а й навколо будь-якого заряду, 

що рухається? 

Тому що електричний струм 

це і є напрямлений рух 

зарядів 

5 Куди завжди вказує стрілка компасу? На північ 

 

Питання для співбесіди з біології 

№ 

з/п 

Завдання Відповідь 

1.  Назвіть основні складові здорового 

способу життя. 

Оптимальний руховий режим; 

загартування і посилення 

імунітету; збалансоване 

харчування; оптимальний 

психологічний настрій; 

раціональний режим життя; 

відсутність шкідливих звичок; 

дотримання правил особистої 

гігієни. 

2.  Яку будову мають білки? Яке це має 

значення у Вашій майбутній 

професії? 

Білки – високомолекулярні 

сполуки, молекули яких 

складаються із залишків 

амінокислот. Структури білків: 

первинна, вторинна, третинна, 

четвертинна. Білки є основною 

складовою волосся, тканини 

тваринного походження на 95-98% 

складаються з білків. Білки 

незамінні компоненти раціону, без 

яких неможливе життя, ріст і 

розвиток організму. 
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3.  Які синтетичні полімери 

використовують у Вашій майбутній 

професії? 

Поліетилен використовується в 

якості укривочного матеріалу при 

фарбуванні. Полістирол є 

матеріалом для виготовлення 

гребінців, щіток тощо. Пластмаси 

використовують для виготовлення 

корпусів фенів, електромашинок, 

ємностей для засобів догляду за 

волоссям. Полімерні матеріали 

(пластмаси), шкірозамінники, 

зносостійкі синтетичні тканини 

використовують для виготовлення 

посуду та обладнання їдалень.  

4.  Яке значення має склад води у 

життєдіяльності людського 

організму? Чи впливає зміна складу 

питної води на обслуговування у 

Вашій майбутній професії? 

Вода складає близько 70% ваги 

людського організму, за її 

допомогою відбуваються всі 

реакції та процеси в клітинах і 

тканинах. Будь-які домішки 

можуть впливати на фізіологічні 

життєві процеси і функції. 

5.  Чому лікарі радять частіше 

відпочивати у хвойних лісах, 

особливо в соснових борах? 

Хвойні виділяють фітонциди, 

запах хвої діє заспокійливо на 

нервову систему і стимулює 

серцеву діяльність. 

 

Питання для співбесіди з професійної спрямованості 
 

1. Опишіть Ваші особисті якості, схильності та здібності? 

 

2. Чи знаєте Ви, якими особистими якостями має бути наділений фахівець 

обраної Вами професії? 

 

3. Чи відомо Вам, які дії та професійні функції виконує фахівець обраної Вами 

професії? 

 

4. Чи знаєте Ви рівень затребуваності обраної Вами професії в нашему регіоні? 

 

5. Чи знаєте Ви як можна розвиватись по кар'єрній сходинці в обраній Вами 

професії? 
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Додаток № 9 

Матеріали для проведення 

співбесіди для вступників  

у  ДПТНЗ «КНВЦ» на базі повної загальної середньої освіти  

 

 

Критерії оцінювання  

Кожне із запропонованих завдань оцінюється в 0,5 балів. 

Мінімальна кількість балів 0, максимальна – 10. 

Завдання оцінюються 0,5 балів 

10- 

бальна 

шкала 

Вимоги до рівня знань Результат 

оцінювання 

0 Взагалі не відповів на питання Не пройшов 

1 
Не повна відповідь (але не менш 10 % потрібної 
інформації) зі значними помилками у відповідях. Умовно 

пройшов 2 Виникли проблеми з відповідями на більшість питань 

3 Дані не повні відповіді за змістом питань. 

4 
Не повна відповідь з незначними помилками у 
відповідях. 

Пройшов 

5 Розкрита тільки менша частина основних понять 

6 Не точно використані основні категорії і поняття; 

7 Сутність питань розкрита логічно 

8 
Повністю обгрунтовано поняття за фаховим 

спрямуваннням 

9 
Відповідь послідовна та повна 

Частково розкриті поняття 

10 

Відповідь повна, логічна, системна 

Оперативно надані повні відповіді на запитання 

Сутність питань розкрито повно; 
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Питання для співбесіди з української мови 

№ 

з/п 

Завдання Відповідь 

1.  Чим можуть бути ускладнені прості 

речення? 

Прості речення можуть бути 

ускладненні однорідними 

вставними словами, вставними 

конструкціями, відокремленими 

обставинами (вираженими 

дієприслівниковими), 

відокремленими означеннями 

(вираженими означеннями). 

2.  Чим відрізняється складне речення 

від простого? 

В простому реченні одна 

граматична основа, а в 

складному – дві й більше. 

3.  До якої частини мови належать слова: 

перший, мільйон, багато, два? 

Ці слова належать до 

числівників. 

4.  Що становить граматичну основу 

речення? 

Граматичну основу речення 

становлять головні члени 

речення: підмети і присудки. 

5.  Які члени речення називаються 

другорядними? 

Другорядними членами речення 

є додаток, означення й 

обставина. 

Питання для співбесіди з математики 
 

 

№ 

з/п 

Завдання Відповідь 

1 Знайдіть площу території України, якщо 

вона становить 5,7% території Європи. 

(Територія Європи становить 10,6 млн кв.км) 

 
        

   
 = 0,6042 млн. кв.км 

= 604,2 тис. кв. км 

2 Скільки треба взяти крохмалю, щоб 

отримати 1 л киселю при співвідношенні 1:3 

? 

 

1000 : 4 = 250 г 

 

3 Тіло, отримане при обертанні прямокутного  

трикутника навколо одного з катетів,має 

форму… 

Конуса 

4 Тіло, отримане при обертанні прямокутної  

трапеції навколо бічної сторони трапеції,має 

форму… 

Усіченого конуса 

5  Яка фігура є осьовим перерізом циліндра? Прямокутник 
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Питання для співбесіди з географії 

№ 

з/п 

Завдання Відповідь 

1.  Яку назву носить географічний центр України? 

 

с. Мар’янівка (Черкаська 

обл.) 

 

2.  Вкажіть країни, з якими Україна межує по суші: 

 

Білорусь, Росія, Молдова, 

Румунія 

 

3.  Країна Європи, в якій «зійшлися лід і полум’я»… 

 
Ісландія 

4.  Ці піски часто називають українською 

«Сахарою». Площа їх, які розкинулися на 

території кількох районів Херсонської області, 

становить понад 160 тисяч гектарів, що робить 

їх найбільшою пустелею Європи. Олешківські 

 

Олешківські 

 

5.  Яким набором емодзі зашифровано Францію? 4 
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Питання для співбесіди з професійної спрямованості 

 

1. Опишіть Ваші особисті якості, схильності та здібності? 

 

2. Чи знаєте Ви, якими особистими якостями має бути наділений фахівець 

обраної Вами професії? 

 

3. Чи відомо Вам, які дії та професійні функції виконує фахівець обраної Вами 

професії? 

 

4. Чи знаєте Ви рівень затребуваності обраної Вами професії в нашему регіоні? 

 

5. Чи знаєте Ви як можна розвиватись по кар'єрній сходинці в обраній Вами 

професії? 
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Додаток № 14 

 
Підготовка кваліфікованих робітників за кошти фізичних і юридичних осіб          

на 2023 рік 

 

Код 

за ДК 

Перелік 

професій 

 

Вид 

професійної 

підготовки 

Освітній 

рівень 

вступни 

ків 

Строк 

навча

ння 

Обмежен

ня за 

віком, 

статтю 

Форма та 

ступеневі

сть 

навчання 

Освітньо- 

кваліфікацій 

ний рівень 

Ліцензі 

йний 

обсяг 

7433 

7435 

Кравець 

Закрійник 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3,5р. 
з 13 років 

6 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Кравець 2-3, 4-го розрядів.  

Закрійник 4-го розряду 

90 

5122 

7412 
Кухар. Кондитер 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3 р. 
з 14 років 

5 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Кухар-3,4 розряд 

Кондитер-3 розряд 

60 

5122 

5129 

Кухар. Майстер 

ресторанного 

обслуговування 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3,5 р. 

14 років 

7 місяців 
Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Кухар-3,4,5 розряд 

Майстер ресторанного 

обслуговування-4 розряду 

60 

5122 

 
Кухар. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

11 кл 1,5 р. 
з 17 років 

2 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Кухар – 3 розряд 

 

60 

5141 

5141 

Перукар(перукар-

модельєр) 

Манікюрник 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3 р. 
з 15 років 

8 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Перукар (перукар-

модельєр) 2 класу, 1 класу. 

Манікюрник-2 розряд (ІІ 

клас) 

 

90 

5141 

 

Перукар(перукар-

модельєр). 

Візажист 

Первинна 

професійна 

підготовка 

11кл 2 р. 
з 15 років 

6 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Перукар (перукар-

модельєр) 2 класу, 1 класу 

Візажист 

30 

5141 

4222 

Перукар (перукар-

модельєр). 

Візажист 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3 р. 
з 15 років 

8 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Перукар (перукар-

модельєр) 2 класу, 1 класу. 

Візажист 

30 

4221 

4222 

Агент з організації 

туризму. 

Адміністратор 

Первинна 

професійна 

підготовка 

11 кл 1,5 р. 
з 17 років 

2 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Агент з організації 

туризму. Адміністратор 

30 

5141 

8274 
Манікюр. Педікюр 

Первинна 

професійна 

підготовка 

11 кл 1 р. 
з 17 років 

2 місяців 

Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Манікюрник 2-го 

розряду(ІІ клас),3-го 

розряду(І клас) 

Педікюрник 2-го розряду 

(ІІ клас) 

60 
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7331 

7344 

Флорист. Фотограф 

(фотороботи) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3 р. 

з 15 років 

2 місяців 
Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Флорист 2-3 розряду 

Фотограф 3-го 

розряду,фотограф 4-го 

розряду 

45 

7344 

4112 

Фотограф 

(фотороботи). 

Оператор 

комп`ютерної 

верстки 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 3 р. 
з 15 років Денна, 

II ступінь 

Кваліфікований робітник 

Фотограф 3-го розряду, 

фотограф 4-го розряду 

Оператор комп`ютерної 

верстки – ІІІ категорії 

60 

 


