
 



ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  

до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею 

у 2021 році 

 

І. Загальна частина 

1.1. Правила прийому до Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею (далі КПГТЛ) у 2021 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 року № 499 і зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 29.05.2013 року № 823/23355 (https://kpgtl.dp.ua); 

- свідоцтва про атестацією Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, 

виданого Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 

31.07.2017 року (серія РД № 045620 від 31.07.2017 року) 

(https://kpgtl.dp.ua/cvidoctvo-pro-atestaciju/) ; 

- ліцензії Міністерства освіти і науки України на впровадження 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

(наказ МОН України від 19.07.1997 року № 215 (вперше), наказ МОН 

України від 20.01.21017 № 8-л «Про переоформлення ліцензій» 

(https://kpgtl.dp.ua/licenzija-na-provadzhennja-osvitnoi-dijalnosti/);  

- Статуту КПГТЛ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.10.2016 року № 1258 (https://kpgtl.dp.ua/statut/). 

1.2. До КПГТЛ приймаються громадяни України. 

Прийом на навчання громадян України здійснюється за наявності 

ліцензії на підготовку (у тому числі первинну професійну), професійно-

технічне навчання. 

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, етичного 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 громадян до КПГТЛ здійснюється для здобуття професій 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник». 

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку 

здійснюється за рахунок державного та/або місцевого бюджетів, а також за 

угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими 

фізичними та/або юридичними особами.  

1.6. Прийом громадян понад державне/регіонального замовлення, а 

також професійно-технічне навчання здійснюються за рахунок коштів 

фізичних і юридичних осіб. 
 

 

ІІ. Приймальна комісія 

2.1.  Прийом до КПГТЛ здійснює приймальна комісія, яка знаходиться 

за адресою: 50053, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,                           

вул. Елістинська, 1Л. 

2.2. Очолює приймальну комісію керівник КПГТЛ. 

Наказом керівника КПГТЛ від 13.11.2020 року № 152 «Про 

затвердження положення про роботу приймальної комісії та її організацію» 

(додаток № 1) затверджено положення про роботу приймальної комісії 

(додаток № 2), графік роботи приймальної комісії (додаток № 3) та 

визначено її персональний склад. 

2.3. Правила прийому до КПГТЛ у 2021 році, розроблені відповідно до 

чинного законодавства України, затверджуються керівником КПГТЛ за 

погодженням з департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року. 

2.4. Приймальна комісія: 

2.4.1. Організовує прийом заяв та документів. 

2.4.2. Проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов 

навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого 

соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими 

освітнімі потребами, 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 

закладу професійної (професійно-технічної) освіти, оформляє протокол та 

оголошує відповідні спис ки 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 КПГТЛ доводяться до відома вступників через 

засоби масової інформації та/або інформаційні стенди, сайт закладу освіти 

kpgtl.dp.ua, що обумовлють: 

2.5.1. Перелік професій за якими здійснюється навчання згідно з 

отриманими ліцензіями (додаток № 4). 



2.5.2. Вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією 

(додаток № 4). 

2.5.3. Планові обсяги прийому на 2021 рік (додаток № 4). 

2.5.4. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників                   

(додаток № 4). 

2.5.5. Строк навчання за професіями (додаток № 4). 

2.5.6. Форми та ступеневість навчання (додаток № 4). 

Відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України щодо 

права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти (наказ МОН України від  19.07.1997 року № 215 

(вперше), наказ МОН України від 20.01.21017 № 8-л «Про переоформлення 

ліцензій») КПГТЛ 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 Міністерства охорони здоров’я України від 

21.05.2007 року № 246 «Про затвердження порядку проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій», зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 23.07.2007 року за № 846/1413 (додаток № 5). 

2.5.8. Прийом до КПГТЛ проводиться шляхом проведення вступних 

випробувань (тестування) з предметів: «Фізика» (додаток № 7), «Хімія» 

(додаток № 8); диктант з предмету «Українська мова» (додаток № 9), 

завдання з яких затверджено на засіданні методичної комісії викладачів 

загальноосвітньої підготовки (протокол від 25.10.2020 року  № 10)             

(додаток № 6). 

Вступні випробування проводяться відповідно до графіка                      

(додаток № 11), затвердженого наказом керівника КПГТЛ від 13.11.2020 

року № 156 (додаток № 10). 

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 КПГТЛ для вирішення спірних питань та оскаржень 

результатів вступних випробувань наказом керівника КПГТЛ від 

13.11.2020 року № 154 (додаток № 11) затверджені положення про роботу 

апеляційної комісії та її склад (додаток № 12).            . 

2.5.11. Приймальна комісія працює відповідно до наказу керівника 

КПГТЛ від 13.11.2020 року № 152 «Про організацію роботи приймальної 

комісії» (додаток № 1). 

Графік роботи приймальної комісії: 

- понеділок - п’ятниця з 8
00

 год. до 16
00  

год.; 

- субота - неділя з 8
00  

год. до 18
00  

год. 

2.5.12. КПГТЛ не забезпечує здобувачів освіти місцями в гуртожитку. 

2.5.13. Вступники проходять професійний медичний відбір в 

медичних установах за місцем проживання. 



Форма довідок: 

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

України від 14.02.2012 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», наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 21.05.2007 року № 246 «Про затвердження Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій»); 

- 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 року № 518/674 «Про забезпечення 

медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах»; наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 16.10.2010 року № 682 «Про удосконалення 

медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів»). 

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлено правилами 

прийому до КПГТЛ відповідно до затверджених у встановленому порядку 

робочих навчальних планів підготовки кваліфікованих робітників за 

регіональним замовленням на 2021-2022 навчальний рік (додаток № 13). 

Групи, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, починають 

навчання по мірі комплектування груп. 

 

ІІІ Документи для вступу 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти, вказуючи обрану професію, 

форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають: 

- документ про освіту; 

- медичну довідку за формою, установленої чинним законодавством; 

- 6 фотокарток розміром 3х4 см; 

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад освіти 

(за наявності); 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина 

України з 14 років, (відповідно до Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, 

спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для 

України» від 14.07.2016 року № 1474-19); 

- військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до 

статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» 

((ВВР), 1992, № 27, ст.385) зі змінами). 

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує 

громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а 

особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали 

відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує 

додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні. 



3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, 

установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний 

документ (угода).  

 

IV. Умови прийому 

4.1. Прийом до КПГТЛ проводиться шляхом конкурсного відбору 

вступників на навчання: 

- за результатами вступних випробовувань за переліком питань і 

завдань з предметів для абітурієнтів на базі базової загальної середньої 

освіти та за переліком питань і завдань з предметів для абітурієнтів на базі 

повної загальної середньої освіти: тестування з предметів «Фізика» 

(додаток  № 7), «Хімія» (додаток № 8), диктанту з предмету «Українська 

мова» (додаток № 9). 

4.2. Конкурсний відбір проводиться відповідно до затвердженого 

графіка (додаток № 10) 

 Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення 

кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю 

(тестування) з професій «Кухар» (додаток № 15) (розглянуто на засіданні 

методичної комісії кулінарних дисциплін, протокол від 23.09.2020 року            

№ 8 (додаток № 14)), «Прохідник» (додаток № 17) (розглянуто на засіданні 

методичної комісії гірничих дисциплін, протокол від 23.09.2020 року № 8                     

(додаток № 16)). 

4.3. Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у закладах освіти 

ІІІ атестаційного рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» на підставі 

вхідного контролю відповідного напряму (професії). 

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 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 05.04.1994 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 інваладністю, яким не протипоказане 

навчання за обраним напрямом, відповідно до ст. 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 19.05.1999 року              

№ 524 «Про державну допомогу дітям, які навчаються 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 

21.02.2002 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 Кабінету Міністрів України 

від 23.11.2016 року № 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 рівних умов:  

 випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, 

нагороджені золотою (срібною) медаллю; 

 випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ 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, для яких вищезазначені дисципліни є профільними; 

 призери ІІІ 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 якихї 

обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з 

інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інваладністю, 

батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до 

статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищенності 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 КПГТЛ за 

обраною професією та формою здобуття освіти. 

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у 

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

голови приймальної комісії КПГТЛ. Апеляційна комісія розглядає заяви у 

встановлені терміни і результати доводить до відома заявника особисто. 

Рішення апеляційної комісії є остаточними. 

5.5. Зарахування до КПГТЛ здійснюється наказом керівника КПГТЛ. 

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

місцевого 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. Зазначений порядок прийому документів з подальшим 

зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної 

середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної 

середньої освіти. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять 

протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з КПГТЛ. 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 КПГТЛ може проводити додатковий прийом.  

6.3. Особам, які не зараховані до КПГТЛ, а також тим, які без 

поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не 

пізніше, ніж протягом 5 днів з дня прийняття рішення у спосіб, що не 

суперечить чинному законодавству України.  

6.4. 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 КПГТЛ 

здійснюється Міністерством освіти і науки України, департаментом освіти 

і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що реалізує 

державну політику у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в 

межах делегованих повноважень. 

 

 

Заступник директора з НВР   Т.І.Стойчик  





 До п. 2.2. Додаток № 2 

 

Затверджено наказом керівника КПГТЛ 

від «13» листопада 2020 року № 152 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

КРИВОРІЗЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ГІРНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ЛІЦЕЮ  

 

І. Загальна положення 
1.1.Приймальна комісія Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею - робочий орган, що утворюється для організації 

прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить 

один календарний рік. 

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості 

та відкритості відповідно до законодавства України, Типових умов прийому 

на навчання до професійно-технічних навчальних закладів, затверджених 

наказом МОН від 14 травня 2013 року № 499 (із змінами), Правил прийому 

до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (далі 

КПГТЛ) та Положення про приймальну комісію КПГТЛ. Положення 

затверджується Педагогічною радою КПГТЛ. 

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом керівника 

КПГТЛ. Голова Приймальної комісії відповідає за виконання покладених на 

Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. 

До складу Приймальної комісії входять: 

 заступник голови Приймальної комісії; 

 відповідальний секретар Приймальної комісії; 

 члени Приймальної комісії; 

 представники профспілкових організацій. 

Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник 

директора з навчально-виробничої роботи КПГТЛ. 

Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом 

керівника КПГТЛ з числа педагогічних працівників ліцею. 

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається 

керівником КПГТЛ до початку календарного року. 

1.3.Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і 

здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу керівника КПГТЛ 

створюються такі підрозділи Приймальної комісії: 

 предметні екзаменаційні комісії; 

 апеляційна комісія. 

Предметні екзаменаційні комісії утворюються у випадках, 

передбачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при 

вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого 

робітника на основі базової (повної) загальної середньої освіти. 

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. 

Головою апеляційної комісії призначається заступник керівника КПГТЛ, 



який не є членом предметних комісій. При прийомі на навчання на основі 

базової і повної загальної середньої освіти склад апеляційної комісії 

формується з числа педагогічних працівників КПГТЛ, які не є членами 

предметної екзаменаційної комісії. 

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується керівником 

КПГТЛ. 

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних та 

апеляційної комісій підписується керівником КПГТЛ. 

1.4.Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які 

входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не 

менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним 

секретарем не більше ніж три роки поспіль. 

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних та 

апеляційної комісій не можуть входити особи, діти яких вступають до 

КПГТЛ в поточному році. 
 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії 
 

2.1.Відповідно до Умов прийому, статуту КПГТЛ, наявної ліцензії 

Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує 

Педагогічна рада КПГТЛ. 

2.2. Приймальна комісія: 

 забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість 

з усіх питань вступу до КПГТЛ; 

 організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про 

допуск вступників до участі  у вступних випробуваннях; 

 організовує і проводить консультації з питань вступу на 

навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає 

здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників; 

 забезпечує оприлюднення на веб-сайті КПГТЛ цього 

Положення, Правил прийому та інших документів, 

передбачених законодавством; 

 приймає рішення про зарахування вступників. 

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не 

менше двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів 

та своєчасно доводяться до відома вступників. 

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які 

підписуються всіма присутніми членами Приймальної комісії. 
 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії 
 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, 

передбачені Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з 

пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою КПГТЛ журналі 

реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника: 

 порядковий номер; 

 прізвище, ім’я та по батькові; 

 домашня адреса (адреса реєстрації); 



 стать; 

 рік народження; 

 номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній рівень; 

 назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній 

рівень; 

 середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту; 

 інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано 

особливими умовами зарахування; 

 причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та 

зарахуванні на навчання. 

У разі потреби Приймальна комісія може прийняти рішення про 

внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про 

вступника. 

Вступнику видається розписка про прийом його документів за 

підписом відповідального секретаря, скріплена печаткою КПГТЛ. 

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків 

відсутності документів передбачених Умовами прийому для реєстрації 

вступника. 

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до 

участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до КПГТЛ, і 

повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій 

Приймальною комісією, формі. 

3.3. Для проведення вступних випробувань навчальним закладом 

формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; 

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна 

перевищувати 20 осіб. 

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться КПГТЛ, 

затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом 

розміщення на веб-сайті навчального закладу та інформаційному стенді 

Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та 

документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-

кваліфікаційними рівнями та формами навчання. 

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не 

отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом 

одного року, після чого знищуються за актом. 
 

ІV. Організація та проведення вступних випробувань 
 

4.1. Голови предметних екзаменаційних комісій, які відповідають за 

проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні 

екзаменаційні матеріали: тестові завдання, критерії оцінювання відповіді 

вступника тощо та подають їх на затвердження голові приймальної комісії 

не пізніше,ніж за три місяці до початку прийому документів. 

Форма вступних випробувань у навчальному закладі і порядок їх 

проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. 



4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і 

доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, 

найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до 

приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються. 

4.3. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить КПГТЛ у 

випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох 

членів відповідної комісії у кожній аудиторії. 

4.4. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні 

аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального 

секретаря Приймальної комісії КПГТЛ, який видає їх голові екзаменаційної 

комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену. 

Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в 

аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування. Письмові 

екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі 

штампом КПГТЛ. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки. 

4.5. Для проведення письмових вступних випробувань 

встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах): 

Тестування – не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках 

до тестів. 

4.6. Під час проведення вступних випробувань забороняється 

користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 

Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного 

випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він 

відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На 

екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує 

причину відсторонення та час. При перевірці такої роботи  за неї 

виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної 

Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в 

конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного. 

4.7. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування 

вступник здає письмову роботу разом із завданням, а члени екзаменаційної 

комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша 

письмової роботи. 

4.8. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без 

поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших 

випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, 

підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання 

пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах 

встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань. 

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) 

виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими. 

Після закінчення екзамену голова предметної екзаменаційної комісії 

передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної 

комісії. 



4.9. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки 

у приміщенні Центру членами відповідної комісії і повинна бути закінчена 

не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії. 

В окремих випадках відповідальний секретар Приймальної комісії або 

голова предметної екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи 

двох членів відповідної комісії. 

4.10. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і 

контроль за роботою членів відповідної комісії. Голова відповідної комісії 

додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше, ніж 

визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, 

необхідна для допуску до участі в конкурсі. Голова відповідної комісії 

також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм 

підписом правильність виставленої оцінки. 

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у 

відомостях Членами предметної екзаменаційної комісії оцінок (за 

результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за 

висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови 

відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються 

рішенням Приймальної комісії. 

4.11. Перевірені письмові роботи передаються головою предметної 

екзаменаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії, 

який вписує у відомості прізвища вступників. 

4.12. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. 

Вступники, знання, яких було оцінено балами нижче, ніж визначена 

Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для 

допуску до участі в конкурсі, до подальшого складання вступних 

випробувань та участі в конкурсі не допускаються. 

4.13. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості 

балів), отриманої на вступному випробуванні у КПГТЛ повинна 

подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення екзаменаційної оцінки. 

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у 

присутності вступника. 

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не 

допускається. 

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та 

доведений до відома вступників до початку вступних випробувань. 
 

V. Зарахування вступників 

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників 

оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості 

набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами 

прийому. 

Особи, які в установлений Правилами прийому термін не подали до 

Приймальної комісії оригіналів документів про освітній рівень, додатка до 

нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на 

зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету. 



Екзаменаційний лист з результатами вступних випробувань, 

письмові екзаменаційні роботи тощо вступників, зарахованих до 

КПГТЛ, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну 

навчання. 

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні 

Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови 

зарахування (поза конкурсом, за результатами участі в конкурсі та ін.). 

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії керівник навчального 

закладу видає наказ про зарахування вступників; інформація про 

зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється. 

5.4. Зарахованим до складу учнів, за їх проханням, видаються довідки 

встановленого зразка. 

5.5. Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, 

політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється. 

 

 



До п. 2.2. Додаток № 3 
Затверджено наказом керівника КПГТЛ 

від «13» листопада 2020 року № 152 

  

 

 

ГРАФІК РОБОТИ 

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
 

Криворізького професійного 

гірничо-технологічного ліцею 
 

 

Приймальна комісія Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею працює за адресою: 

 

50053, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, 

вул. Елістинська, 1 Л. 
 

 

 

Графік роботи 

приймальної комісії КПГТЛ: 
 

 

- понеділок - п’ятниця: 

з 8
00

 год. до 16
00  

год.; 

 

 

- субота – неділя: 

з 8
00  

год. до 18
00  

год. 

 
 



До п. п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6. Додаток № 4 

Плановані обсяги регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників на 2021 рік   

Код 

за 

ДК 

Перелік професій 
Обме-ження 

за віком 

Обме-

ження 

за 

статтю 

Вид 

професійної 

підготовки 

Освітній 

рівень 

вступ-

ників 

Строк 

навчан-

ня 

Форма 

та ступене-

вість 

навчання 

Освітньо-

кваліфікацій-

ний рівень 

випускників 

Ліцен-

зійний 

обсяг 

Плановий 

обсяг 

прийому  

2021р. 

7241  

 

 

8311  

7111 

Електрослюсар (слюсар) черговий та 

з ремонту устаткування.  

(3, 4 розряд) 

Машиніст електровоза. (3, 4 розряд) 

Прохідник (4 розряд) 

Не менше 

15 років 

Лише 

чол. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 
3 

роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікова

ний 

робітник 

60 25 

7212 

7241 

Електрогазозварник. (2,3 розряд)  

Електрослюсар (слюсар) черговий та 

з ремонту устаткування (3,4 розряд) 

Не менше 

15 років 

Лише 

чол. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 
3 

роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікова

ний 

робітник 

30 25 

7233 

 

8311 

 

8311 

Слюсар з ремонту рухомого складу. 

(1,2,3 розряди)  

Машиніст тепловоза. (помічник 

машиніста тепловоза) 

Машиніст електровоза (помічник 

машиніста електровоза) 

Не менше 

15 років 

Лише 

чол. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 
3 

роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфікова

ний 

робітник 

30 25 

5122 

5123 

5123 

Кухар (3 розряд) 

Офіціант (3, 4 розряд) 

Бармен (4 розряд) 

Без 

обмежень 

Без 

обмеже

нь 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 

3 

роки 

4 міс. 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфіко-

ваний 

робітник 

30 25 

5122 

7412 

Кухар (3,4 розряд) 

Кондитер (3 розряд) 
Без 

обмежень 

Без 

обмеже

нь 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 

3 

роки 

5 міс. 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфіко-

ваний 

робітник 

30 25 

4113 Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення  

(ІІ, І категорія) 

Без 

обмежень 

Без 

обмеже

нь 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 
3 

роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфіко-

ваний 

робітник 

30 25 

7212 

7241 

 

8332  

Електрогазозварник (2, 3 розряд) 

Електрослюсар (слюсар) черговий та 

з ремонту устаткування (3 розряд) 

Машиніст екскаватора (4 розряд) 

Не менше 

15 років 

Лише 

чол. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 

3 

роки 

4 міс. 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфіко-

ваний 

робітник 

30 25 

7233 

 

8311 

Слюсар з ремонту рухомого складу. 

(1,2,3 розряд) 

Машиніст тепловоза (помічник 

машиніста тепловоза) 

Не менше 

17 років 

Лише 

чол. 

Первинна 

професійна 

підготовка 

11 кл 
1,5 

роки 

Денна, 

ІІ ступінь 

навчання 

Кваліфіко-

ваний 

робітник 

60 25 



До п. п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6. Додаток № 4 

Підготовка кваліфікованих робітників за рахунок фізичних та юридичних осіб  

Код 

за 

ДК 

Перелік професій, спеціальностей та 

спеціалізацій 

 

Обме- 

ження за 

віком 

Обме-

ження 

за статтю 

Вид 

професійної 

підготовки 

Освітній 

рівень 

вступни-

ків 

Строк 

нав-

чання 

Форма та 

ступеневість 

навчання 

Освітньо-

кваліфікацій-

ний рівень 

випускників 

Ліцензій-

ний обсяг 

Плановий 

обсяг 

прийому 

2021р. 

8311 Машиніст тепловоза 
Без 

обмежень 

Лише 

чол. 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

4,5 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

- 60 30 

5122 Кухар 
Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

6 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

3 розр. 60 30 

7231 
Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

Без 

обмежень 

Лише 

чол. 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

5 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

1,2 розр. 60 30 

5123 Офіціант 
Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

6 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

3 розр. 30 30 

4115 
Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 

Без 

обмежень 

Без 

обмежень 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

6 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

ІІ кат. 30 15 

7111 Кріпильник 
Без 

обмежень 

Лише 

чол. 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

3,5 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

3 розр. 30 30 

7111 Гірник очисного забою 
Без 

обмежень 

Лише 

чол. 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

3,5 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

3 розр. 60 30 



7111 Прохідник 
Без 

обмежень 

Лише 

чол. 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

5 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

4 розр. 90 5 

7212 Електрогазозварник 
Без 

обмежень 

Лише 

чол. 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

4,5 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

3 розр. 30 30 

7233 Слюсар з ремонту рухомого складу 
Без 

обмежень 

Лише 

чол. 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

2,5 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

3 розр. 30 20 

8113 Машиніст бурової установки 
Без 

обмежень 

Лише 

чол. 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

3,5 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

3 розр. 60 20 

7241 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

Без 

обмежень 

Лише 

чол. 

Професійно-

технічне 

навчання 

Повна 

загал. 

середня 

освіта 

5 

міс. 

Вечірня, 

ІІ ступінь 

навчання 

2 розр. 30 20 

 

 



До п 2.5.7. Додаток № 5 

Обмеження з професій вступників 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею 

за медичними показаннями  

Код 

за 

ДК 

Перелік професій 

Вид 

професійної 

підготовки 

Медичні обмеження 

5122 Кухар (3,4 розряду) Первинна 

професійна 

підготовка 

Професія протипоказана людям, які 

страждають: серцево-судинними 

захворюваннями, ревматизмом, 

шкірними захворюваннями, 

запамороченням, нервово-психічними 

захворюваннями, легеневими 

захворюваннями: туберкульоз, хронічна 

пневмонія, бронхіт, ларингіт, тонзиліт, 

гіпертонія, виразкові хвороби, гастрит, 

коліт. 

7241  

 

 

8311  

 

7111 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування. (3, 4 розряд) 

Машиніст електровоза. 

(3, 4 розряд) 

Прохідник (4 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

1. Хронічні захворювання периферичної 

нервової системи  

2. Облітеруючий ендартеріїт, виражене 

варикозне розширення вен, 

тромбофлебіт, геморой, кровотеча  

3. Грижі зі схильністю до защемлення, 

випадіння прямої кишки  

4. Стійке зниження слуху будь-якої 

етіології (шепітна мова менше 3 м 

5. Порушення функції вестибулярного 

апарата, у тому  числі хвороба Меньєра  

6. Поширені субатрофічні зміни усіх 

відділів ВДШ   

7. Гострота зору з корекцією на одне око 

нижче 0,5, на друге нижче 0,2  

8. Стійка сльозотеча, яка не піддається  

лікуванню  

9. Хронічні  захворювання шкіри, що 

часто загострюються                          10. 

Хронічні  захворювання  гепатобіліарної  

системи, підшлункової залози 

7212 

 

7241 

Електрогазозварник. 

(2,3 розряд)  

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування (3,4 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

1. Органічні захворювання і виражені 

функціональні порушення центральної 

нервової системи; 

2. Захворювання периферичної нервової 

системи; 

захворювання серцево-судинної системи; 

3. Захворювання бронхо-леген. апарату; 

4. Хронічні захв. печінки і часто 

рецидивуючі захворювання 

жовчовивідних шляхів; 

5. Захворювання органу слуху; 

6. Порушення функції вестибулярного 

апарату; 

7. Хронічні захворювання шкіри; 

8. Алергічні захворювання. 



7233 

 

8311 

 

 

8311 

Слюсар з ремонту 

рухомого складу. 

(1,2,3 розряди)  

Машиніст тепловоза. 

(помічник машиніста 

тепловоза) 

Машиніст електровоза 

(помічник машиніста 

електровоза) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Професія протипоказана особам з 

розсіяною увагою, поганим зором та 

слухом, хворобами опорно-рухового 

апарату, емоційно не стійким людям. 

5122 

5123 

5123 

Кухар (3 розряд) 

Офіціант (3, 4 розряд) 

Бармен (4 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Професія протипоказана людям, які 

страждають: серцево-судинними 

захворюваннями, ревматизмом, 

шкірними захворюваннями, 

запамороченням, нервово-психічними 

захворюваннями, легеневими 

захворюваннями: туберкульоз, хронічна 

пневмонія, бронхіт, ларингіт, тонзиліт, 

гіпертонія, виразкові хвороби, гастрит, 

коліт. 

5122 

7412 

Кухар (3,4 розряд) 

Кондитер (3 розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Професія протипоказана людям, які 

страждають: серцево-судинними 

захворюваннями, ревматизмом, 

шкірними захворюваннями, 

запамороченням, нервово-психічними 

захворюваннями, легеневими 

захворюваннями: туберкульоз, хронічна 

пневмонія, бронхіт, ларингіт, тонзиліт, 

гіпертонія, виразкові хвороби, гастрит, 

коліт. 

4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення  

(ІІ, І категорія) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Професія протипоказана людям, які 

страждають: серцево-судинними 

захворюваннями, ревматизмом, 

шкірними захворюваннями, 

запамороченням, нервово-психічними 

захворюваннями, легеневими 

захворюваннями: туберкульоз, хронічна 

пневмонія, бронхіт, ларингіт, тонзиліт, 

гіпертонія, виразкові хвороби, гастрит, 

коліт. 

7212 

 

7241 

 

 

8332  

Електрогазозварник 

(2, 3 розряд) 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування (3 розряд) 

Машиніст екскаватора (4 

розряд) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

1. Органічні захворювання і виражені 

функціональні порушення центральної 

нервової системи; 

2. Захворювання периферичної нервової 

системи; 

захворювання серцево-судинної системи; 

3. Захворювання бронхо-леген. апарату; 

4. Хронічні захв. печінки і часто 

рецидивуючі захворювання 

жовчовивідних шляхів; 

5. Захворювання органу слуху; 

6. Порушення функції вестибулярного 

апарату; 

7. Хронічні захворювання шкіри; 

8. Алергічні захворювання. 

 



 

7233 

 

8311 

Слюсар з ремонту 

рухомого складу. 

 (1,2,3 розряд) 

Машиніст тепловоза 

(помічник машиніста 

тепловоза) 

Первинна 

професійна 

підготовка 

Професія протипоказана особам з 

розсіяною увагою, поганим зором та 

слухом, хворобами опорно-рухового 

апарату, емоційно не стійким людям. 





До п. 4.1. Додаток № 7 

 

Затверджую: 

Керівник КПГТЛ 

________ В.Г. Сиротюк 

 

Вступне тестування з предметів фізика і астрономія 

(базова загальна середня освіта)  

 

Варіант №1 

 

1. Яка з формул належить закону Кулона? 

а) mgF     б) 
2

21

r

qq
kF


   в) maF    г) kqF   

2. Які частинки є носіями заряду у електролітах? 

а) електрони  б) іони   в) метали   г) протони 

 

3. Яку силу можна визначити за правилом лівої руки? 

а) Кулона  б) Ампера  в) Ньютона   г) Лоренца 

 

4. Яким приладом вимірюють напругу? 

а) психрометром  б) амперметр в) вольтметр  г) гальванометр 

 

5. Чим можна зарядити ебонітову паличку ? 

а) папером  б) шовком  в) бавовною  г) нічим  

 

6. На будинки надається світло. Яким з’єднанням? 

а) змішаним  б) паралельним  в) послідовним  г) зіркою 

 

7. Яка з формул належить силі струму? 

а) 
t

q
I     б) 

R

U
I    в) qtI     г) URI   

 

8. Як називається процес з яким тіло притягує до себе заряди? 

а) притягання  б) зарядження в) електризація г) розрядження 

 

9. Яка кількість теплоти виділяється в реостаті з опором 6 Ом, 2 А, якщо за 5 хв. крізь 

нього пройшло 600 Кл електрики? 

а) 7000 Дж    б) 6200 Дж  в) 7200 Дж  г) 6800 Дж 

 

10. У результаті електролізу при силі струму 2,5 А протягом 20  хв. на катоді отримали 

1017 мг двохвалентного металу. Визначте, який метал утворився 

а) 0,3*10
-6  

кг/Кл
    

б) 0,5 *10
-3

 кг/Кл  в) 0,3*10
-3

 кг/Кл г) 0,5*10
-6

 кг/Кл 
 

Розглянуто на засіданні методичної комісії 

Протокол від 25.11.2020 р. .№ 10  

Голова методичної комісії ____________ Ю.В. Шумило 



Затверджую: 

Керівник КПГТЛ 

________ В.Г. Сиротюк 

 

 

Вступне тестування з предметів фізика і астрономія 

(базова загальна середня освіта)  

 

Варіант № 2 

 

1. Як називається розділ фізики, який вивчає закони електромагнітної взаємодії тіл та 

частинок? 

а) термодинаміка  б) електродинаміка   в) динаміка г) кінематика 

 

2. Виразити 36 км/год  у  м/с 

а) 10 м/с  б) 18 м/с  в) 60 м/с  г) 20 м/с 

 

3. Одиниці вимірювання напруженості в системі СІ. 

а) Кл  б) Н  в) В/м   г) Н/Кл 

 

4. Які частинки є носіями заряду у металах? 

а) нейтрони  б) іони   в) електрони  г) протони 

 

5. Як називається процес повернення тілу початкової форми або об’єму? 

а) інертність  б) пружність  в) деформація  г) електризація 

 

6. Який це закон: На тіло, занурене в рідину або газ, діє виштовхувальна сила, рівна за 

модулем силі ваги рідини зайнятої тілом.  

а) Архімеда   б) Паскаля  в) Ньютона   г) Гука 

 

7. Як можна швидко вдвічі збільшити тиск, який чинить людина на підлогу? 

а) стати на руки   б) присісти  в) стати на одну ногу г) підплигнути 

 

8. Яка речовина під час кристалізації займає об’єм більший ніж у рідкому стані? 

а) вода  б) цукор   в) скло  г) лід  

 

9. Людина, опір тіла якої 15*10
3
 Ом, торкнулася руками оголених проводів, що 

перебувають під напругою 360 В. Чи є струм небезпечним для людини, якщо безпечна 

сила струму 1*10
-3

 А? 

а) 22*10
-3 

А  б) 24*10
-3

А  в) 20*10
-3

А  г) 26*10
-3

А 

 

10. На плитці стоїть чайник в який налита вода, температура 16 С. Вода закипіла  за 20 хв. 

після включення. Яка кількість теплоти була загублена на нагрівання чайника і повітря? 

а) 352600 Дж  б) 323800 Дж   в) 352800 Дж   г) 325800 Дж 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії 

Протокол від 25.11.2020 р. .№ 10  

Голова методичної комісії ____________ Ю.В. Шумило 

 



Затверджую: 

Керівник КПГТЛ 

________ В.Г. Сиротюк 
 

Вступне тестування з предметів фізика і астрономія 

(повна загальна середня освіта)  

 

Варіант № 1  

 

1. Виразити 25 м/с у км/год. 

а) 42 км/год  б) 15 км/год   в) 30 км/год  г) 90 км/год 

 

2. Прискорення вільного падіння чисельно дорівнює . . . 

а) 10 м/с
2
  б) 9,6 м/с

2 
  в) 9,7 м/с

2
  г) 9,8 м/с

2 

 

3. Одиниці вимірювання електричного заряду. 

а) Дж    б) Н/м   в) Кл     г) Вт 

 

4. Які частинки є носіями заряду у вакуумі? 

а) електрони   б) іони  в) протони    г) нейтрони  

 

5. Що зберігається при ударі двох металевих кульок? 

а) імпульс  б) маса  в) швидкість    г) вага 

 

6. Яка з формул належить закону Ома для повного кола? 

а) URI    б) qtI    в) 
R

U
I    г) 

rR

E
I


  

 

7. За допомогою чого можна наелектризувати скляну паличку? 

а) папір   б) шовк  в) хутро  г) льон 

 

8. З яких найдрібніших частинок складається кожне тіло? 

а) електрони  б) молекули  в) атоми  г) ядро 

 

9. На які відстані треба розташувати два заряди 5*10
-9 

Кл та 6*10
-9

 Кл, щоб вони 

відштовхувалися з силою 120*10
-3

Н? 

а) 2*10
-3

 м  б) 1,5*10
-3

 м    в) 2,5*10
-3

 м    г) 1,3*10
-3

м 

 

10. Яка кількість теплоти виділилась у резисторі опором 10 Ом за 30 с при силі 

струму 0,2 А? 

а) 180 Дж   б) 600 Дж  в) 60 Дж  г) 12 Дж 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії 

Протокол від 25.11.2020 р. .№ 10  

Голова методичної комісії ____________ Ю.В. Шумило 

 



Затверджую: 

Керівник КПГТЛ 

________ В.Г. Сиротюк 
 

Вступне тестування з предметів фізика і астрономія 

(повна загальна середня освіта)  

 

Варіант № 2 

 

1. Виразити 18 км/год у м/с 

а) 5 м/с  б) 9 м/с  в) 6 м/с  г) 4 м/с 

 

2. Яка з формул належить закону Ома для ділянки кола? 

а) URI    б) qtI    в) 
R

U
I     г) 

rR

E
I


  

 

3. В чому вимірюється Кулонівська сила в системі СІ? 

а) Дж   б) Н    в) Вт   г) В 

 

4. Який закон пояснює умови плавлення тіл? 

а) Бернуллі  б) Ньютона  в) Архімеда  г) Паскаля 

 

5. Яким приладом вимірюють силу струму? 

а) психрометром   б) амперметр  в) вольтметр  г) гальванометр 

 

6. Як називається процес з яким тіло притягує до себе заряди? 

а) притягання  б) зарядження  в) електризація  г) розрядження 

 

7. За допомогою якого процесу можна передати заряд від одного тіла до іншого? 

а) взаємодії  б) обміну   в) нагрівання   г) електризації 

 

8. Як називається прилад для спостереження та вимірювання електричного заряду? 

а) психрометром  б) амперметр  в) вольтметр  г) електроскоп 

 

9. Визначте опір дротини, виготовленої з фехралю, довжина якої становить 1 м, а площа 

поперечного перерізу 10*10
-6

 м. 

а) 0,11 м  б) 0,15  м   в) 0,25 м  г) 0,23м 

 

10. По провіднику опором 100 Ом за 5 хв. пройшов заряд 60 Кл. Визначте напругу, 

прикладену до провідника. 

а) 10 В  б) 20 В  в) 30 В  г) 40 В 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії 

Протокол від 25.11.2020 р. .№ 10  

Голова методичної комісії ____________ Ю.В. Шумило 

 



До п. 4.1. Додаток № 8 
 

Затверджую: 

Керівник КПГТЛ 

________ В.Г. Сиротюк 
 

Вступне тестування з предмету хімія 

(базова загальна середня освіта)  
 

Варіант 1 
 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (0,5 б) 

1. Виберіть хімічну формулу поліпропілену: 

а)(-СН2–СН2-)п;  в) ( - Н2С – СН (С6Н5)-)п; 

б)(-Н2С–НС(СН3)-)п;   г)(-Н2С – НС = СН – СН2 -)п 
 

2. Вкажіть сполуку, яка здатна полімеризуватися: 

а) етан;  б) етен;  в) метан;  г) бензен. 
 

3. В основі виробництва маргарину лежить процес: 

а) гідролізу жирів; 

б) гідратації жирів; 

в) гідрування жирів; 

 г) дегідрування жирів. 
 

4. Крохмаль синтезується в рослинах із:  
а) фруктози; б) сахарози; в) глюкози; г) пентози. 
 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей (1 б) 

5. Виберіть властивості , характерні для крохмалю: 

а) повністю розчиняється у воді; 

б) дає синє забарвлення з йодом; 

в) піддається гідролізу; г) у гарячій воді утворює клейстер. 
 

6. Вкажіть твердження щодо жирів: 

а) є естерами гліцерину та вищих карбонових кислот; 

б) складається з амінокислот; 

в) до складу рідких жирів входять ненасичені вищі карбонові кислоти;  

г) при гідролізі  розщеплюються з утворенням гліцерину та вищих карбонових кислот. 
 

Завдання на встановлення правильної послідовності (1б ) 

7. Установіть послідовність утворення продуктів гідролізу крохмалю: 

а) глюкоза;  б) декстрин;  в) мальтоза. 
 

Завдання на встановлення відповідності ( 1 б ) 

8. Встановіть відповідність між формулами полімерів та їх назвами. 

А) (- СН2 – СН2 -)п    1. тефлон 

Б) ( - СН2 – СНСl)п    2. поліпропілен 

В) ( СН2 – СН(СН3))п   3. поліетилен 

Г) ( - СF2 – CF2) п    4. полівінілхлорид 
 

Завдання відкритої форми ( 2 б ) 

9. Поясніть, у результаті яких процесів змінюються властивості каучуку при вулканізації. 

10. Укажіть переваги і недоліки  використання синтетичних волокон. 
 

11. Визначте масу продукту гідролізу сахарози, якщо реагує 54 г води. 
 

Розглянуто на засіданні методичної комісії 

Протокол від 25.11.2020 р. .№ 10  

Голова методичної комісії ____________ Ю.В. Шумило 



Затверджую: 

Керівник КПГТЛ 

________ В.Г. Сиротюк 
 

Вступне тестування з предмету хімія 

(базова загальна середня освіта)  

 

Варіант 2 

 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді ( 0,5 б ) 

1. Вкажіть сполуку, полімеризацією якої одержують тефлон:  

а) етилен;  б) хлорвініл;   в) тетрафлуоретилен;  г) пропілен. 

 

2. Виберіть продукт полімеризації етилену, який має технічне значення: 

а) пластмаса;  б) волокно;   в) гума;   г) каучук. 

 

3. Вкажіть продукт гідрування триолеїну:  

а) гліцерин;  б) трипальмітин;  в) тристеарин;  г)олеїнова кислота. 

 

4. Вкажіть вуглевод, який належить до дисахаридів: 

а) глюкоза;  б) сахароза;  в) целюлоза;  г) фруктоза.  

 

Завдання з вибором кількох правильних відповідей ( 1 б ) 

5. Капрон – це волокно:  

а) штучне;   б) синтетичне;   в) природне;    г) поліамідне. 

 

6. Вкажіть насичені вищі карбонові кислоти: 

а) стеаринова;   б) пальмітинова;   в) олеїнова;  г) лінолева. 

 

Завдання на встановлення правильної послідовності ( 1 б ) 

7. Установіть послідовність синтезу білків тваринними організмами: 

а) денатурація білків їжі; 

б) синтез поліпептидної молекули; 

в) утворення третинної структури; г) гідроліз поліпептидних молекул.  

 

Завдання на встановлення відповідності ( 1 б ) 

8. Установіть відповідність між назвами та молекулярними формулами вуглеводнів. 

А) фруктоза     1. С6Н12О6 

Б) сахароза     2. С5Н10О4 

В) целюлоза     3. (С6Н10О5)п 

4. С12Н22О11 

 

Завдання відкритої форми ( 2 б ) 

9. Поясніть взаємозв’язок між будовою та властивостями каучуку. 

 

10. Укажіть переваги і недоліки використання природних волокон. 

 

11. Визначте масу продукту гідролізу целюлози, якщо реагує 27 г води. 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії 
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Затверджую: 

Керівник КПГТЛ 

________ В.Г. Сиротюк 
 

Вступне тестування з предмету хімія 

(повна загальна середня освіта)  

 

Варіант 1 

 

1. Позначте просту речовину: 

а) СІ2;  б) СН4;  в) Н2О;  г) РН3. 

 

2. Позначте валентність Оксигену: 

а) І;  б) ІІ;  в) ІІІ;  г) ІV. 

 

3. Для позначення трьох молекул води використовують запис: 

а) Н2О;  б) 3Н2+О;  в) 3Н2;  г) 3Н2О. 

 

4. Визначте правильність наведеного твердження:  

«Відносна атомна маса Феруму у два рази більша за відносну молекулярну масу молекули азоту 

(N2)». 

(так чи ні) 

 

5. Позначте неорганічні речовини: 
а) вітамін С;   б) крохмаль;   в) залізо;   г) йод. 

 

6. Позначте елементи із змінною валентністю: 

а) Н;   б) О;  в) СІ;  г) Р. 

 

7. Установіть відповідність між вказаною валентністю та сполуками: 

А) N (I);    a) NH3;  

Б)  N (III);     б) NO2; 

В)  N (IV);    в) NO; 

г) N2O. 

 

8. Позначте значення Mr (СаСО3): 

а) 204;  б) 100;  в) 200;  г) 120. 

 

9. Складіть формули сполук Сульфуру (ІІ) з Калієм, Кальцієм, Алюмінієм. 

 

10. Обчисліть масові частки елементів в КНСО3. 

 

11. Заповніть пропуски в реченнях, вставивши слова «елемент», «атом» або «молекула»: 
а)   води містить два    Гідрогену; 

б) у повітрі є    кисню; 

в) мідь – проста речовина    Купрум. 

 

12. Відносна молекулярна маса сполуки Хлору з Оксигеном становить 151. Відомо, що в 

молекулі речовини міститься 5 атомів Оксигену. Знайдіть її формулу. 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії 
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Керівник КПГТЛ 
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Вступне тестування з предмету хімія 

(повна загальна середня освіта)  

 

Варіант 2 

 

1. Позначте складну речовину: 
а) О2;  б) СО2;  в) Н2;  г) Са. 

 

2. Позначте валентність Кальцію: 

а) І;   б) ІІ;   в) ІІІ;  г) ІV. 

 

3. Для позначення двох молекул кисню використовують запис: 

а) О2;  б)2О;   в) 2О2;  г) Н2О2. 

 

4. Визначте правильність наведеного твердження: 

«Здатність атомів сполучатися з певною кількістю інших або таких самих атомів називають 

відносною молекулярною масою». 

(так чи ні) 

 

5. Позначте прості речовини – метали:  
а) сірка;  б) срібло;   в) золото;  г) бром. 

 

6. Позначте елементи зі сталою валентністю: 

а) Cu;  б) Fe;  в) Na;   г) Ca. 

 

7. Установіть відповідність між вказаною валентністю елемента та сполуками:  
А) S (II);    а) SO3; 

Б) S (IV);   б) H2S; 

В)  S (VI);    в) SO2; 

г) CaS. 

 

8. Позначте значення Mr (K2SO4):  
а) 167;   б) 174;  в) 87;  г) 204. 

 

9. Складіть формули сполук: 

Феруму (ІІІ), Фосфору (V), Калію з Оксигеном. 

 

10. Обчисліть масові частки елементів в К3РО4. 

 

11. Заповніть пропуски в реченнях, вставивши слова «Ферум» або «залізо»: 

а) __________________________проста речовина; 

б) до складу яблук входить___________________; 

в) відносна атомна маса ______________________становить 56. 

 

12. Відносна молекулярна маса сполуки елемента А з Флором удвічі менша за відносну 

атомну масу Кальцію. Знайдіть елемент А і напишіть формулу сполуки. 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії 
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Затверджую: 
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Вступне тестування з предмету хімія 

(повна загальна середня освіта)  

 

Варіант 3 

 

1. Позначте просту речовину – метал: 

а) Р;   б) S;  в) Cu;  г) O2. 

 

2. Позначте елемент зі змінною валентністю: 

а) Al;  б) O;  в) S;  г) H. 

 

3. Для позначення шести атомів Гідрогену використовують запис: 

а) 3Н2; б) 2Н3; в) 6Н2; г) 6Н. 

 

4. Визначте правильність наведеного твердження: 

«Хімічна формула відображає якісний і кількісний склад частинки або речовини». 

(так  чи  ні) 

 

5. Позначте назви простих речовин: 

а) аурум; б) золото; в) залізо; г) Ферум. 

 

6. Позначте одновалентні елементи: 

а) Н;  б) О;  в) К;  г) Са. 

 

7. Установіть відповідність для запису 5СН4:  

А) 4;    а) коефіцієнт; 

Б) 20;    б) загальне число атомів Гідрогену; 

В) 5;    в) число атомів Карбону в одній молекулі; 

г) індекс. 

 

8. Позначте значення Mr (CuSO4): 

а) 112;  б) 160;  в) 440;  г) 100. 

 

9. Визначте валентність Хлору у сполуках: 

а)НСІ;  б) СІ2О;  в) СІ2О5;  г) СІ2О7. 

 

10. Розставте речовини в порядку зростання валентності елемента в сполуці з Оксигеном:  

а) АІ2О3;  б) Н2О;  в) Р2О5; г) СаО. 

 

11. Укажіть причину, через яку в формулі ZnO немає індексів: 

а) відношення мас атомів в молекулі дорівнює одиниці; 

б) валентність Цинку та Оксигену дорівнює одиниці; 

в) валентність Цинку та Оксигену дорівнює двом.  

 

12. Обчисліть масові частки елементів в ВаСО3. 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії 
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До п. 4.1. Додаток № 9 
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Завдання з предмета «Українська мова» 

(базова загальна середня освіта)  

 

Варіант 1 

 

Безсмертя зерна 

 

 

Одвічним спокоєм, урівноваженістю віяло від усього, що впадало Григорію в око. Від 

неба, ланів, що тяглися ген-ген, усіяні копами та полукіпками, від стогів хліба, що здіймалися 

величними пам’ятниками. Такими величними, що всі оті палаци й храми – ніщо поряд з ними, 

дивовижними витворами рук хлібороба. Тільки й того, що до них не їдуть з усього світу 

екскурсії, не йдуть юрми туристів, їх не фотографують, щоб розмножити в часописах світу. 

То хто ж возвеличить вас, мудрі зодчі, муляри й теслі людського життя? Хто створить 

про вас «Іліаду» чи «Одіссею», щоб увесь світ побачив справжню велич і красу степових піра-

мід, що ви їх у невимірній щедроті щорічно зводите? 

Зерно живе, невмируще, як життя, перед яким навіть час відступає безсило. Він стирає 

з лиця землі держави й міста, а зерно колоситься. Руйнує палаци й храми, а зерно колоситься. 

Розсипає в прах піраміди, а зерно колоситься. І минають століття, зникають народи, тільки 

зерно залишається. І по-справжньому святі оті руки, які засівають ним землю. Вони творять 

безсмертя! 

За А. Дімаровим (161 слово) 

Розглянуто на засідання методичної комісії 
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Завдання з предмета «Українська мова» 

(базова загальна середня освіта)  

 

Варіант 2 

 

Острів Хортиця 

 

Визначним місцем України є острів Хортиця – цитадель запорізького козацтва. 

Відвідувачів тут приваблює все: краса природи, і гучне бойове минуле, і цікаві експозиції 

місцевих історичних музеїв. 

Хоча сліди козацького міста-фортеці не дійшли до наших днів, на його місці 

відтворений історико-культурний комплекс «Запорізька Січ», що дає уявлення про те, яким 

було козацьке поселення за часів його існування. Макет Січі розроблено за історичними 

документами та за участі вчених-істориків. Комплекс складається з дерев’яної фортеці з муром 

і дозорними вежами. Усередині фортеці розміщені курені, де козаки селилися за географічною 

ознакою: хто звідки родом. Крім того, на острові є великий Музей історії запорізького козацтва, 

експозиція якого охоплює історію Хортиці і в докозацькі часи. Поселення на острові існували 

ще за часів енеоліту і бронзового віку, про це свідчать знайдені археологами предмети побуту: 

знаряддя праці, рештки посуду та прикраси. Згодом на Хортиці поселилися скіфи, які залишили 

тут по собі кургани-могильники з кам’яними ідолами. 

Охочі зануритися в козацьку атмосферу можуть відвідати кінний театр «Козацька 

залога» – фольклорно-етнографічний комплекс. Тут відтворюють звичаї козаків, і їхні військові 

маневри, і побут, і ремесла. 

За О. Бєліковим (169 слів) 

Розглянуто на засідання методичної комісії 
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Завдання з предмета «Українська мова» 

(повна загальна середня освіта)  

 

Варіант 1 

 

Дочка Прометея 

 

Кожним словом, кожним променем думки, кожним болем своїм живе в душі нашого 

народу людина, що ім’я їй – Леся Українка. З не такої далекої минувшини, проте вже 

немовбито крізь серпанок легендарності  проступає до нас образ поетеси, образ ніжний, чистий, 

священний. З тих далеких, трохи потьмянілих у віках часів крихкими уламками долинув навіть 

її голос, випадково збережений у пробному записі фонографа. 

Своєю винятковістю і своєю звичайністю – усім вона дорога для нас. Хочеться 

підкреслили, що була вона просто людиною і, ведучи оту «тридцятилітню війну» з нападками 

важкої-преважкої хвороби, не мала якогось додаткового захисту проти болю.А звідки ж все-

таки той не зборений ніким дух, що в найтяжчих випробовуваннях долі не дав розчавити себе? 

Звідки ота сила, що піднесла цю слабосилу дівчину над своїм часом, над своєю похмурою 

епохою? 

Звертаючись до образу Лесі Українки, до цього феномена стійкості, бачимо, якою 

силою може ставати в людині високість помислів, значність життєвого ідеалу, безмір любові до 

свого народу. 

Усе її життя – це подвиг, у якому в єдине сплелося все: мужність, і мудрість, і 

мистецьке горіння, і глибина прозрінь. 

За Олесем Гончаром (171 слово) 
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Завдання з предмета «Українська мова» 

(повна загальна середня освіта)  

 

Варіант 2 

 

Минуле і майбутнє 

 

«Хто не знає свого минулого, той не вартий щасливого майбутнього»,— писав відомий 

український поет Максим Рильський. І це справді так. Учні нашої школи свято бережуть 

пам’ять про своїх предків. Шанобливе ставлення дітей до предметів народної старовини, 

бажання прилучитися до прадавніх національних витоків вилилось у рішення створити 

шкільний музей. Шкільний музей побуту й етнографії був створений на основі матеріалів, 

зібраних під час учнівської експедиції в рамках руху «Моя земля — земля моїх батьків». 

Активну участь у поповненні музею експонатами взяли не тільки учні, педагоги, а й 

жителі мікрорайону Клокучка та села Біла. Кожна нова зустріч із цікавими людьми збагачувала 

школярів духовно. Зібрані матеріали класифіковані: жіночий одяг (сорочки), глиняний посуд, 

предмети побуту, вироби ткацтва. 

При музеї створені різні секції: пошуково-краєзнавча, фольклорно-етнографічна, 

літературно-фольклорна. 

Так школярі з пошуково-краєзнавчої секції збирають різні легенди про походження 

назви району Клокучка, де розташована наша школа та сусіднього села Біла. 

Робота фольклорно-етнографічної секції спрямована на вивчення пісенної творчості 

рідного краю. Юні краєзнавці записали від місцевих жителів на магнітофонну стрічку весільні 

пісні, які стали основним матеріалом для підготовки до виступу фольклорного колективу нашої 

школи на міському конкурсі (За Т. Яківців; 191 сл.). 

 

Розглянуто на засідання методичної комісії 

Протокол від 25.11.2020 р. № 10 

Голова методичної комісії              Н.В. Удовіченко 



 



До п. 2.5.8. Додаток № 11 

Затверджено наказом керівника КПГТЛ 

від 13 листопада 2020 № 156 

 

 

Графік вступних випробувань  

до Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею  

у 2021 році 

 

Дата 

проведення 
Час Код, назва професії Предмет 

Місце 

проведення 

На базі 9 класів 

26.08.2021 

(четвер) 
9:00 

5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 

хімія 

(тестування) 

кабінет 

№ 218 

26.08.2021 

(четвер) 
13:00 

5122 

5123 

5123 

Кухар 

Офіціант 

Бармен 

хімія 

(тестування) 

кабінет 

№ 218 

26.08.2021 

(четвер) 
9:00 

7212 

7241 

 

 

8111 

Електрогазозварник 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування 

Машиніст екскаватора 

фізика 

(тестування) 

кабінет 

№ 105 

26.08.2021 

(четвер) 
13:00 

7233 

 

8311 

8311 

Слюсар з ремонту 

рухомого складу 

Машиніст тепловоза 

Машиніст електровоза 

фізика 

(тестування) 

кабінет 

№ 105 

27.08.2021 

(п’ятниця) 
9:00 

7241 

 

 

8311 

7111 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування 

Машиніст електровоза 

Прохідник 

фізика 

(тестування) 

кабінет 

№ 307 

27.08.2021 

(п’ятниця) 
13:00 

7212 

7241 

Електрогазозварник 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування 

фізика 

(тестування) 

кабінет 

№ 307 

27.08.2021 

(п’ятниця) 
13:00 4123 

Оператор з обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення 

українська мова 

(диктант) 

кабінет 

№ 304 

На базі 11 класів 

27.08.2021 

(п’ятниця) 
9:00 

7233 

 

8311 

 

Слюсар з ремонту 

рухомого складу 

Машиніст тепловоза 

фізика 

(тестування) 

кабінет 

№105 

 

 



 



 До п. 2.5.10. Додаток № 13 
Затверджено наказом керівника КПГТЛ  

від «13»  листопада 2020  року  № 153 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ  

КРИВОРІЗЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ГІРНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ 

 

Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників на результати 

вступних випробувань при вступі на навчання до Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею. 

Це положення розроблене Приймальною комісією Криворізького професійного гірничо-

технологічного ліцею, відповідно до Типових правил прийому до професійно-(професійно-

технічних  закладів  освіти України (наказ МОН України 14.05.2013 р. № 499). 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1.1. Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій вступників до Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею (далі – КПГТЛ). 

Апеляційна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості 

відповідно до законодавства України, Умов прийому до професійно-(професійно-технічних) 

закладів освіти України (далі – Умови прийому), Правил прийому до Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею (далі – Правила прийому). 

1.2. Положення про апеляційну комісію затверджується керівником КПГТЛ. 

1.3. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться шляхом розміщення на веб-сайті 

КПГТЛ та інформаційному стенді Приймальної комісії до відома вступників до початку 

вступних випробувань. 

 

2. СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 
2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом керівника КПГТЛ не пізніше ніж 

за два місяці до початку прийому заяв та документів до ліцею на навчання. 

2.2. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості 

та переліку вступних випробувань відповідно до Правил прийому і складає 5 осіб. 

2.3. До складу апеляційної комісії входять: 

 голова апеляційної комісії; 

 заступник голови апеляційної комісії; 

 члени апеляційної комісії. 

2.4. Головою апеляційної комісії призначається заступник директора ліцею з навчальної 

роботи. Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених 

на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. 

2.5. Рішення апеляційної комісії оформлюється висновком, який підписується головою і 

членами комісії. 

2.6. До роботи в апеляційній комісії не дозволяється залучати осіб, діти або близькі 

родичі яких вступають до КПГТЛ у поточному році. 

2.7. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ НА АПЕЛЯЦІЮ 
3.1. Вступник має право подати письмову апеляцію на результати вступних випробувань. 

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. 

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

не розглядаються. 

3.5. Апеляційна заява подається в день оголошення результатів вступного випробування, 

не пізніше 16:00. 



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

3.7. Апеляції з питань відсторонення від випробування апеляційною комісією не 

розглядаються. 

 

4. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ 
4.1. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії в присутності вступника не 

пізніше наступного робочого дня після її подання. 

4.2. При поданні апеляції вступнику в усній формі повідомляється дата, час і місце 

розгляду апеляції та вступник запрошується на розгляд його апеляції. 

4.3. На засіданні апеляційної комісії повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива 

атмосфера. 

4.4. Під час розгляду апеляції сторонні особи, в т.ч. члени відповідних предметних 

екзаменаційних комісій КПГТЛ, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на 

засідання апеляційної комісії не допускаються. 

4.5. Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається. 

4.6. Під час розгляду апеляції члени апеляційної комісії вносять до протоколу усі свої 

зауваження та висновки щодо оцінювання роботи вступника. 

4.7. Після закінчення засідання апеляційної комісії висновки щодо оцінювання роботи 

вступника підписуються всіма членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні. 

4.8. 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)». 

4.9. Результати апеляції оголошуються вступнику відразу після закінчення розгляду його 

роботи. Вступнику пропонується підписати висновки апеляційної комісії та вказати в них 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 висновків апеляційної комісії, голова 

апеляційної комісії здійснює відповідний запис у висновках апеляційної комісії. 

4.11. Висновки апеляційної комісії розглядаються 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 висновках апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до 

екзаменаційної 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. Висновки апеляційної комісії зберігаються у справах Приймальної комісії 

поточного року. 

4.14. Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, який затверджується на 

підсумковому засіданні Приймальної комісії. 

 

 

Заступник голови приймальної комісії     Т.І. Стойчик 



 

До п. 2.6. Додаток № 14 

 

Термін підготовки кваліфікованих робітників за регіональним замовленням 

згідно робочих навчальних планів на 2021-2022р.  

Код 

за ДК 

Перелік професій, 

спеціальностей та 

спеціалізацій 

Вид професійної 

підготовки 

Освітній 

рівень 

вступників 

Термін 

навчання згідно 

навчальних 

планів на  

2021-2022 н.р. 

7241  

 

 

8311 

7111 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування.  

Машиніст електровоза. 

Прохідник 

Первинна 

професійна 

підготовка 9 кл 
01.09.2021- 

28.06.2024 

7212 

7241 

Електрогазозварник. 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування  

Первинна 

професійна 

підготовка 
9 кл 

01.09.2021- 

28.06.2024 

7233 

 

8311 

8311 

Слюсар з ремонту рухомого 

складу. 

Машиніст тепловоза. 

Машиніст електровоза 

Первинна 

професійна 

підготовка 
9 кл 

01.09.2021- 

28.06.2024 

5122 

5123 

5123 

Кухар 

Офіціант 

Бармен 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 
01.09.2021- 

28.12.2024 

5122 

7412 

Кухар 

Кондитер 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 
01.09.2021- 

04.01.2025 

4113 Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

Первинна 

професійна 

підготовка 

9 кл 
01.09.2021-

28.06.2024 

7212 

7241 

 

 

8332  

Електрогазозварник 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування 

Машиніст екскаватора 

Первинна 

професійна 

підготовка 9 кл 
01.09.2021- 

21.12.2024 

7233 

 

8311 

Слюсар з ремонту рухомого 

складу. 

Машиніст тепловоза 

Первинна 

професійна 

підготовка 

11 кл 
01.09.2021- 

18.01.2023 



 



 


