
 
УКРАЇНА 

  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
 

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

 

 

вул. Фабрична, 5, м. Кривий Ріг, 50106, тел. (056) 404 89 02, факс (056) 404 89 02 
е-mail: pty7.knvc@ukr.net, http://www.kr-nvc.edukit.dp.ua, код ЄДРПОУ 02549581 

 

 
22.11.2018 N 638/01-19 На N ___________ від _____________ 

 
Умови доступності закладу ПТО для навчання осіб  

з особливими освітніми потребами 
 
З метою забезпечення реалізації прав і задоволення потреб інвалідів з 

іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності, згідно з 
«Конвенцією про права інвалідів», постановами Кабінету Міністрів України 
про державну цільову програму «Національний план дій з реалізації Конвенції 
про права інвалідів» №706  від 01.08.2012 р. та «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності» №1187 від 30.12.2015 р.(зі змінами 
№347 від 10.05.2018 р.), з метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури 
та на виконання Указу Президента України № 900/2005 «Про першочергові 
заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями», на виконання вимог Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» в  Державному професійно-
технічному навчальному закладі «Криворізький навчально-виробничий центр» 
створені сприятливі умови для навчання осіб з особливими потребами, у тому 
числі осіб з інвалідністю, забезпечення їх безперешкодним доступом до всіх 
приміщень навчального закладу, а саме: 

- сходинки для організації безпечного переміщення учнів обладнані 
поручнями; 

- безперешкодний рух комунікаційними шляхами, поверхня рівна та 
неслизька як у приміщенні, так і на прилеглій до навчального закладу території; 

- можливість користування  зонами   обслуговування  та відпочинку 
(спортивна зала, їдальня, кабінет інформатики, актова зала); 

- розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє 
максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню 
приміщень; 

- учнівське обладнання відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, 
світло на робочі місця падає ліворуч; 

- усі основні приміщення навчального закладу мають природне 
освітлення; 

-  з вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення 
підвищується за допомогою штучного освітлення – люмінесцентних ламп; 
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- у навчальному закладі дотримується повітряно-тепловий режим, 
приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що 
забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища; 

- чистота повітря у навчальномузакладі забезпечується регулярністю 
вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання;  

- забезпечені відповідні умови для проведення фізичного виховання 
на відкритому просторі; 

- територія навчального закладу освітлена відповідно до нормативів; 
- коридори широкі, предмети інтер'єру у в коридорах не 

ускладнюють пересування учнів з особливими потребами; 
- вхід в навчальний заклад прямий і рівний, габарити тамбура 

дозволяють маневрувати інвалідним візком, вхідні двері скляні. 
При вході в навчальний заклад встановлено пандус і кнопку виклику. 

Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не перевищує 0,8 м, 
ширина пандуса при виключно однобічному русі - 1,5 м. Несучі конструкції 
пандуса виконані з негорючих матеріалів. По поздовжніх краях маршів 
пандуса, а також уздовж крайки горизонтальних поверхонь для запобігання 
зісковзуванню тростини або ноги передбачено бортики. Уздовж обох боків 
пандусу встановлено огорожу з поручнями, безперервними по всій їх висоті.  

Територія навчального закладу підтримуються в належному стані. Будівлі 
та приміщення належно художньо-естетично оформлені. Навчальний заклад 
повністю забезпечений необхідними навчальними площинами. 

 
 
 

 
Директор ДПТНЗ «КНВЦ»                                   В.Т.Легун 
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 Адміністрація державного професійно-технічного навчального закладу 

«Криворізький навчально-виробничий центр»  повідомляє, що у начальному 

закладі,  у квітні 2019 року, виконано обстеження технічного стану несучих та 

огороджувальних конструкцій, обстеження на предмет доступності для мало 

мобільних груп населення комплексу будівель та споруд  розташованих за 

адресами: м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, буд № 5 та м. Кривий Ріг, вул. 

Каштанова, буд. № 35. 

За результатами обстеження затверджені та підписані висновки, 

відповідальним виконавцем, Кандидатом технічних наук  Моторним М.А і 

керівником робіт, експертом, доктором технічних наук Головко С.І. 

Копії висновків та кваліфікаційний сертифікат додаються на 3 (трьох) 

аркушах.  

 

 

 

 

         В.о директора  ДПТНЗ «КНВЦ»      Ірина Дем`ян    
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