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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

«Вище професійне училище № 55 м. Дніпро»
у 2022 році

І. Загальна частина
1.1. Правила прийому до ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ «ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 55 М. ДНІПРО» (далі ВПУ № 55 м. Дніпро) 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, із змінами внесеними наказами МОН від 
09.04.2014 №344; від 07.02.2019 №152; від 12.12.2019 №1550) (сайт ВРУ за 
посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-l3#Text);

- свідоцтв про атестацію ВПУ № 55 м. Дніпро, виданих
Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 14.07.2010. № 1850-Л) 
(сайт училища за посиланням https://vpu55 .dp.ua/wp-
content/uploads/2018/01 /svidotstvo.pdf);

- ліцензій Міністерства освіти і науки України на впровадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: наказ 
МОН України від 26.04.2018. № 536-2, «Про переоформлення ліцензії»; наказ 
МОН України від 14.07.2010. № 1850-Л, «Про ліцензування освітньої 
діяльності» (посилання:
https://registry.edbo.gov.ua/university/1777/professions/);

- Статуту ВПУ № 55 м. Дніпро, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 19.10.2018. № 1137 (сайт училища за посиланням: 
https://vpu55.dp.ua/wp-content/uploads/2018/01/statut2018-1 .pdf).

1.2. До ВПУ № 55 м. Дніпро приймаються громадяни України.
Прийом на навчання громадян України здійснюється за наявності 

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

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

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-l3%2523Text
https://vpu55_.dp.ua/wp-
https://registry.edbo.gov.ua/university/1777/professions/
https://vpu55.dp.ua/wp-content/uploads/2018/01/statut2018-1_.pdf
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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 ВПУ № 55 м. Дніпро 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 
професійно-технічне навчання здійснюються за рахунок коштів фізичних і 
юридичних осіб.

II. Приймальна комісія
2.1. Прийом до ВПУ № 55 м. Дніпро здійснює приймальна комісія, яка 

знаходиться за адресою: вул. Любарського, 2, м. Дніпро, 49098.
2.2. Очолює приймальну комісію керівник ВПУ № 55 м. Дніпро. 

Наказом керівника ВПУ № 55 м. Дніпро від 16.11.2021. № 117-од «Про 
організацію роботи приймальної комісії» визначено та затверджено 
персональний склад комісії і порядок її роботи (додаток № 1).

2.3. Правила прийому до ВПУ № 55 м. Дніпро у 2022 році розроблено 
відповідно до чинного законодавства України, затверджуються керівником 
ВПУ № 55 м. Дніпро за погодженням з департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації 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 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.

2.4.3. 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 списки осіб.

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

2.4.6. Вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.
2.5. Правила прийому ВПУ № 55 м. Дніпро доводяться до відома 

вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, сайт 
закладу освіти www.vpu55.dp.иа, що обумовлюють:
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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 2022 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 на 

впровадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти: наказ МОН України від 26.04.2018. № 536-2, «Про 
переоформлення ліцензії»; наказ МОН України від 14.07.2010. № 1850-Л, 
«Про ліцензування освітньої діяльності» ВПУ № 55 м. Дніпро 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 юстиції України 23.07.2007р. за №846/1413 
(додаток № 3).

2.5.8. Прийом до ВПУ № 55 м. Дніпро проводиться шляхом вступних 
випробувань (тестування) з предметів «Фізика», «Хімія», «Математика», 
завдання до яких затверджено на засіданні методичної комісії природничо- 
математичної підготовки (протокол № 2 від 11.11.2021р.) (додаток № 4).

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом, затвердженого 
наказом керівника ВПУ № 55 м. Дніпро від 16.11.2021 № 117-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. У ВПУ № 55 м. Дніпро для вирішення спірних питань та 
оскаржень результатів вступних випробувань створено апеляційну комісію, 
склад якої затверджено наказом керівника від 16.11.2021. № 119-од (додаток 
№6).

2.5.11. Приймальна комісія працює відповідно до наказу від 16.11.2021. 
№ 117-од «Про організацію роботи приймальної комісії» (додаток № 1).

Графік роботи приймальної комісії:
- понеділок - п’ятниця з 8.00. до 18.00. год.;
- субота та неділя з 8.00. до 15.00. год.;
2.5.12. ВПУ № 55 м. Дніпро гарантує наявність 100 місць в гуртожитку. 

Місця в гуртожитку надаються здобувачам освіти відповідно до Порядку 
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забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 331. Поселення в 
гуртожиток відбудеться 31.08.2022 року за адресою: м. Дніпро, 
вул. Байкальська, 7, 49098.

2.5.13. 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», наказу Міністерства охорони здоров'я 
України від 21 травня 2007 року №246 «Про затвердження Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій»);

- форма первинної облікової документації №086-l/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»; наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 №682 
■’Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх 
начальних закладів»).

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлено Правилами 
прийому до ВПУ № 55 м. Дніпро відповідно до затверджених у 
встановленому порядку робочих навчальних планів підготовки 
• валіфікованих робітників за державним/регіональним замовленням на 2022- 
223 навчальний рік.

Групи, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, 
починають навчання по мірі комплектування груп.

III. Документи для вступу
3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ВПУ № 55 

Дніпро, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце 
проживання, до якої додають:

- документ про освіту;
- медичні довідки за формами, установленими чинним 

законодавством;
- 6 фотокарток розміром 3x4 см;
- копії документів, що дають право на пільги для вступу в заклад 

освіти (за наявності);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує 
пгмадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а 

особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали
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z повідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує 
:маткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, 
• .гановами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний 
z ? кумент (угоду).

IV. Умови прийому
4.1. Прийом до ВПУ № 55 м. Дніпро проводиться шляхом конкурсного 

відбору вступників на навчання за результатами проведення тестування: з 
дгедметів «Математика», «Фізика» та «Хімія» для абітурієнтів на базі базової 
загальної середньої освіти, з предмету «Математика» для абітурієнтів на базі 
повної загальної середньої освіти (додаток № 4), що розглядаються та 
схвалюються на засіданні методичної комісії природничо-математичної 
п.дготовки і затверджуються керівником закладу освіти.

4.2. Конкурсний відбір проводиться згідно розкладу вступних 
з апробувань, затверджених наказом керівника ВПУ № 55 м. Дніпро від 
16.11.2021. № 117-од (додаток №1).

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір 
зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до

насті 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 

псоби з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 05 квітня 1994 року N 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, 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 таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за 
умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних 
випробуваннях;

- 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
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57 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників 
5 тчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово- 

_-Дотичного виховання молоді»;
- особи, яким відповідно до Постанови КМУ від 23.11.2016р. №975 

■ У то надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для 
• гДуття професійно-технічної та вищої освіти» надано таке право.

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

евгороджені золотою (срібною) медаллю;
- випускники загальноосвітнього навчального закладу II 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 
:.г професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково- 
г юлідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва 
Ззтьки 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 
і- країни «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

- особи, які вступають до закладу професійної (професійно-технічної) 
□світи 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 ВПУ № 55

Дніпро 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 ВПУ № 55 м. Дніпро.

Апеляційна комісія розглядає заяви у встановлені терміни і результати 
тгводить до відома заявника особисто. Рішення апеляційної комісії є 
остаточним.

5.5. Зарахування до ВПУ № 55 м. Дніпро здійснюється наказом 
керівника ВПУ № 55 м. Дніпро.

5.6. Зарахування до ВПУ № 55 м. Дніпро 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. Зазначений порядок прийому документів з подальшим 

зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної
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■: пньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної 
. - едньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 
днів від дня їх початку, відраховуються з ВПУ № 55 м. Дніпро. На

к -тьнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні 
-- пьтати при конкурсному відборі, але не були зараховані.

При невиконанні державного та/або регіонального замовлення на 
п? йом з окремих професій ВПУ № 55 м. Дніпро проводить додатковий 
ясеном.

6.3. Особам, які не зараховані до ВПУ № 55 м. Дніпро, а також тим, які 
поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не

І зеіше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення у спосіб, що не 
суперечить чинному законодавству України.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, 
Вберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається 
заповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДЕРЖАВНОГО 
З -СКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ «ВИЩЕ 
Т7ОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М. ДНІПРО» здійснюється Міністерством 
хзіти і науки України, Департаментом освіти і науки Дніпропетровської 
облдержадміністрації, що реалізує державну політику у сфері професійної
професійно-технічної) освіти в межах делегованих повноважень.

: вступник голови приймальної комісії Ірина ЯРКОВА
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ДОДАТОК 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЕНРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М. ДНІПРО»

НАКАЗ

MlI 1.2021. № 117-од

м. Дніпро

організацію роботи приймальної комісії

Для проведення прийому молоді в училище на навчання у 2022/2023 навчальному

НАКАЗУЮ:

- Створити приймальну комісію у складі:
• Мельник Т. В., в. о. директора ДЗП(ПТ)О «Вище професійне училище № 55 

ж Дніпро» - голова комісії;
• Яркова І.І., заступник директора з навчально-виховної роботи - заступник голови 

жяосії;
Русских І.В., заступник директора з навчально-виробничої роботи
Кушнір І.О. - секретар приймальної комісії, методист;
Шевченко О.В. - член приймальної комісії, керівник фізичного виховання.

Приймальній комісії у своїй роботі керуватися «Положенням про приймальну2.
жигісію ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ’ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) 

СВІТИ «ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М. ДНІПРО»:
Затвердити Положення про організацію роботи приймальної комісії ДЗП(ПТ)О 

•Вище професійне училище № 55 м. Дніпро» (додаток 1).
4. Затвердити графік роботи приймальної комісії ДЗП(ПТ)О «Вище професійне 

училище № 55 м. Дніпро» (з 03.05.2022 по 31.08.2022) (додаток 2).
5. Затвердити розклад вступних випробувань до ДЗП(ПТ)О «Вище професійне 

училище № 55 м. Дніпро» (додаток 3).

j.

Керівник

/знайомлені:
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ 1

Додаток 1 
до наказу № 117-од від 16.11.2021.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ХПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
СЕ - АВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М. ДНІПРО»

комісії

ЗАТВЕРДЖУЮ 
В.о. директора 
ще професійне 
55 м. Дніпро» 

|>т#на МЕЛЬНИК

Положення про організацію роботиЧ^ЇДгм 
ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ПР 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 
«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М. ДНІПРО»

І. Загальна положення
1.1. Приймальна комісія Державного закладу професійної (професійно- 

Т: - чної) освіти «Вище професійне училище № 55м. Дніпро» (далі ВПУ 
X 55 м. Дніпро) - робочий орган училища, що утворюється для організації 
ттчйому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить 
•лин календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 
з лкритості відповідно до законодавства України, Типових правил прийому 
2 ? закладів професійної (професійно-технічної) освіти України (наказ 
ВЕністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, із змінами 
знесеними наказами МОН від 09.04.2014 №344; від 07.02.2019 №152; від 
12 12.2019 №1550), Правил прийому до Державного закладу професійної 
~гофесійно-технічної) освіти «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро» 

та Положення про приймальну комісію Державного закладу професійної 
тофесійно-технічної) освіти «Вище професійне училище № 55м. Дніпро».

Положення затверджується Педагогічною радою училища.
1.2. Склад Приймальної комісії затверджується наказом керівника ВПУ 

№ 55 м. Дніпро, який є головою комісії.
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;
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відповідальний секретар Приймальної комісії;
члени Приймальної комісії.

З вступником голови Приймальної комісії призначається заступник 
вге — сра ВПУ № 55 м. Дніпро з навчально-виховної роботи.

Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом 
в- с-ика закладу освіти з числа педагогічних працівників ВПУ № 55 
< Д~про.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається 
■п : диком ВПУ № 55 м. Дніпро до початку календарного року.

.З.Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і 
Вішення нею своїх функцій відповідно до наказу керівника ВПУ № 55 
l Д-.тро створюються такі підрозділи Приймальної комісії:

- предметні екзаменаційні комісії;
- апеляційна комісія.
Предметні екзаменаційні комісії утворюються у випадках, 

ед Гачених Умовами прийому, для проведення вступних випробувань при 
на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого 

тника на основі базової (повної) загальної середньої освіти.
Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. 

їозою апеляційної комісії призначається керівник училища, який не є
- ом предметних комісій. При прийомі на навчання на основі базової і
- ої загальної середньої освіти склад апеляційної комісії формується з 
да педагогічних працівників ВПУ № 55 м. Дніпро, які не є членами 
дуетної екзаменаційної комісії.

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується керівником 
уиииша.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних та 
■■еляційної комісій підписується керівником ВПУ № 55 м. Дніпро.

1.4.Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які 
водять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не 

ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним 
жретарем не більше ніж три роки поспіль.

До складу Приймальної комісії, предметних екзаменаційних та 
■кляційної комісій не можуть входити особи, діти яких вступають до 
впаду освіти в поточному році.

II. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії
2.1. Відповідно до Умов прийому, статуту ВПУ № 55 м. Дніпро, наявної 

і дензії Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує 
Педагогічна рада училища.

2.2. Приймальна комісія:
забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з 

тсіх питань вступу до училища;
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організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про 
жг зступників до участі у вступних випробуваннях;

організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та 
-• .геніальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню 
*: зки вступників;

забезпечує оприлюднення на веб-сайті ВПУ № 55 м. Дніпро цього 
ення, Правил прийому та інших документів, передбачених 
давством;

приймає рішення про зарахування вступників.
2 3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не 

двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів 
асно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які 
ує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

III. Організація роботи Приймальної комісії
З 1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, 
бачені Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з 
керованими сторінками та скріпленому печаткою ВПУ № 55 м. Дніпро 
зі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані

- 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

вступників

- середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;
- інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано 

ливими умовами зарахування;
- причини, з яких вступникові відмовлено 

«рахуванні на навчання.
У разі потреби Приймальна комісія може 

ведення до журналу реєстрації заяв
ктупника.

Вступнику видається розписка 
идгисом відповідального секретаря, 
м. Лніпро.

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків 
идсугності документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації 
вступника.

в участі у конкурсі та

прийняти рішення про 
додаткових даних про

про прийом його документів за 
скріплена печаткою ВПУ № 55
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3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до 
участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до ВПУ № 55 
м. Дніпро, і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, 
встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань училищем формуються 
екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна 
перевищувати ЗО осіб.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться училищем, 
затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом 
розміщення на веб-сайті закладу освіти 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.

IV. 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 закладі освіти 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 ВПУ № 55 
м. Дніпро 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 закладу освіти зберігаються у відповідального секретаря 
Приймальної комісії ВПУ № 55 м. Дніпро, 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 ВПУ 
№ 55 м. Дніпро. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки.
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4.5. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються 
такі норми часу (в астрономічних годинах), зокрема, 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 ВПУ № 55 м. Дніпро 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 
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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 ВПУ № 55 м. Дніпро, 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 оригінали документів про освітній рівень, додаток до 
нього державного зразка та медичні довідки, втрачають право на зарахування 
на навчання за рахунок коштів державного бюджету.

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 ВПУ № 55 
м. Дніпро видає наказ про зарахування вступників, інформація про 
зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу здобувачів освіти, 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.

Секретар приймальної комісії Ірина КУШНІР
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ДОДАТОК 2

ЗАТВЕРДЖУЮ
о. директора 
е професійне 

м. Дніпро» 
МЕЛЬНИК 
___ 2021 р.

Перелік професій,
за якими здійснюється навчання згідно з отриманими’ліцензіями
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7436 Швачка Первинна 
професійна 
підготовка

База
11 кл.

Денна

І ступінь

кваліфіко 
ваний 

робітник

90

Професійно- 
технічне 
навчання

3,2 міс.

7433 Кравець Первинна 
професійна 
підготовка

База
9 кл.

3 роки Денна

І ступінь

кваліфіко 
ваний 

робітник

150

Професійно- 
технічне 
навчання

База
11 кл.

8,5 міс

3 міс.

7435 Закрійник Первинна 
професійна 
підготовка

База
11 кл.

2 роки Денна

І, II 
ступінь

кваліфіко 
ваний 

робітник

90

Професійно- 
технічне 
навчання

Заступник голови приймальної комісії Ірина ЯРКОВА4
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ 2

& ^ОІ ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. директора 
ще професійне 
55 м. Дніпро» 
на МЕЛЬНИК 
______2021 р.

Плановані обсяги замовлення на
Код 
за 
дк

Перелік 
професій

Обмеження 
за віком

Обмеження 
за статтю

Вид 
професійної 
підготовки

Освітній 
рівень 

вступників
Строк 

навчання

Форма 
та 

ступеневість 
навчання

Освітньо- 
кваліфікаційний 

рівень 
випускників

Ліцензійний 
обсяг

Плановий 
обсяг 

прийому 
2022р.

7433 Кравець Без 
обмежень

Без 
обмежень

Первинна 
професійна 
підготовка

9 кл 3 роки
Денна,

II ступінь 
навчання

Кваліфікований 
робітник 

«Кравець 4 
розряду»

150 25

7433
7435

Кравець.
Закрійник

Без 
обмежень

Без 
обмежень

Первинна 
професійна 
підготовка

11 кл 2 роки
Денна,

II ступінь,
III ступінь 
навчання

Кваліфікований 
робітник 

«Закрійник 4 
розряду”, 

“Закрійник 5 
розряду”

90 25

Підготовка кваліфікованих робітників за рахунок фізичних та юридичних осіб
Код
за
дк

Перелік 
професій

Обмеження 
за віком

Обмеження 
за статтю

Вид професійної 
підготовки

Освітній 
рівень 

вступників

Строк 
навчання

Форма та 
ступеневість 

навчання

Освітньо- 
кваліфікаційний 

рівень 
випускників

Ліцензійний 
обсяг

Плановий 
обсяг 

прийому 
2022р.

7436 Швачка Без 
обмежень

Без 
обмежень

Первинна 
професійна 
підготовка 

Професійно- 
технічне 
навчання

повна 
загальна 
середня 
освіта

3,2 міс.
Денна, 

II ступінь 
навчання

Кваліфікований 
робітник 

“Швачка 1-2 
розряду”

90 15

7433 Кравець Без 
обмежень

Без 
обмежень

Первинна 
професійна 
підготовка 

Професійно- 
технічне 
навчання

повна 
загальна 
середня 
освіта

8,5 міс.
Денна,

II ступінь 
навчання

Кваліфікований 
робітник 

“Кравець 3 
розряду”

150 15
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7435 Закрійник Без 
обмежень

Без 
обмежень

Первинна 
професійна 
підготовка 

Професійно- 
технічне

повна 
загальна 
середня
освіта

10 міс.

Денна,
II ступінь,
III ступінь 
навчання

Кваліфікований 
робітник 

“Закрійник 5 
розряду”

90 15

навчання

Заступник голови приймальної комісії Ірина ЯРКОВА

Ґ
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ 2

/О^Ж^ЖТВЕРДЖУЮ
Директора

hif )О уедопє професійне 
®іщ^|Гов5 м. Дніпро» 
ХЗ&яйа МЕЛЬНИК
А&&7

Термін підготовки кваліфікованих робітників за регіональним замовленням згідно 
робочих навчальних планів 
на 2022-2023 навчальний рік

Код 
за ДК

Перелік професій, 
спеціальностей та 

спеціалізацій

Вид професійної 
підготовки

Освітній рівень 
вступників

Термін 
навчання 

згідно 
навчальних 

планів на 
2021-2022 н.р.

7433 Кравець
Первинна 

професійна 
підготовка

9 кл 01.09.2022-
28.06.2025

7433
7435

Кравець 
Закрійник

Первинна 
професійна 
підготовка

11 кл. 01.09.2022-
28.06.2024

Заступник голови приймальної комісії Ірина ЯРКОВА
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ДОДАТОК З

ЗАТВЕРДЖУЮ
Ж^Во- диРектоРа 
“ ~ ' ще професійне

55 м. Дніпро» 
У /Жеі/яна МЕЛЬНИК 

2021 р

Обмеження з професій вступників за медичними показаннями

Код 
за ДК

Перелік 
професій

Вид 
професійної 
підготовки

Медичні обмеження

7436 Швачка Первинна 
професійна 

. підготовка

Професія протипоказана людям, які мають:
• захворювання органів дихання

(бронхіальна астма та ін.);
• захворювання серцево-судинної системи

(гіпертонія, вади серця, серцева
недостатність та ін.);

• захворювання хребта (сколіоз та інші);
• захворювання опорно-рухового апарату, 

особливо які обмежують рухливість рук 
(хронічний ревматизм і ін.);

• захворювання нервової системи (неврози, 
пухлини та ін.);

• заорювання органів зору (катаракта, 
косоокість та ін.).

7433 Кравець Первинна 
професійна 
підготовка

7435 Закрійник Первинна 
професійна 
підготовка

Заступник голови приймальної комісії Ірина ЯРКОВА
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ДОДАТОК 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М. ДНІПРО»

НАКАЗ

16.11.2021. № 118-од
м. Дніпро

Про створення екзаменаційних комісій у
ДЗП(ПТ)О «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро»

З метою проведення якісного відбору учнів на навчання у 2022/2023 н.р., 
відповідно до «Інструкції з організації роботи приймальної комісії Державного закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро» 
на 2022 рік» та «Критеріїв відбору учнів на навчання у Державному закладі професійної 
(професійно-технічної) освіти «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро»,

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити екзаменаційну комісію з природничо-математичних дисциплін у 

складі:
Суханова Д.О., голова комісії, викладач;
Бондаренко Ю.О., член комісії, викладач;
Русских І.В., член комісії, викладач.

2. Бондаренко Ю.О., викладачу, розробити та затвердити завдання з математики для 
вступних випробувань з професій «Швачка», «Кравець», «Кравець. Закрійник».

3. Русских І.В., викладачу, розробити та затвердити завдання з фізики для вступних 
випробувань з професії «Кравець».

4. Сухановій Д.О., викладачу, розробити та затвердити завдання з хімії для вступних 
випробувань з професії «Кравець».

5. Членам комісій у своїй роботі керуватися «Критеріями відбору учнів на навчання 
у Державному закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Вище професійне 
училище № 55 м. Дніпро» та «Правилами прийому до Державного закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро у 2022 році», 
що розробленні на підставі Типових правил прийому до закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 
14.05.2013 № 499, із змінами внесеними наказами МОН від 09.04.2014 №344; від 
07.02.2019 №152; від 12.12.2019 №1550).

В. о. директора Тетяна МЕЛЬНИК

Ознайомлені: Дар’я СУХАНОВА

Юлія БОНДАРЕНКО
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ 4

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 3 від 22.11.2021
засідання методичної комісії природничо-математичної підготовки 

Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти 
«Вище професійне училище №55 м. Дніпро»

Присутні голова і члени МК:

Голова - Суханова Д.О.
Члени - Бондаренко Ю.О., Кушнір І.О., Русских І.В., Яркова І.І.

Голова засідання - Суханова Д.О.
Секретар - Кушнір І.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Обговорення та затвердження завдань для проведення вступних 
випробувань з математики, фізики, хімії у 2022 році.

Слухали:
Бондаренко Ю.О., викладача математики - з інформацією про завдання 

для проведення вступних випробувань з математики у 2022 році.
Русских І.В., викладача фізики - з інформацією про завдання для 

проведення вступних випробувань з фізики у 2022 році.
Суханову Д.О., викладача хімії - з інформацією про завдання для 

проведення вступних випробувань з хімії у 2022 році.

Ухвалили:
Затвердити завдання для проведення вступних випробувань з 

математики, фізики, хімії у 2022 році.

Голова засідання Дар’я СУХАНОВА

Секретар Ірина КУШНІР
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 
«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М.ДНІПРО»

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. директора 

ище професійне 
№ 55 м. Дніпро»
тяна МЕЛЬНИК

КРИТЕРІЇ 
відбору здобувачів освіти на навчання у 

Державному закладі професійної (професійно-технічної) освіти 
«Вище професійне училище № 55 м. Дніпро»

Загальні положення

Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Вище 
професійне училище № 55 м. Дніпро» - це державний навчальний заклад III- 
го атестаційного рівня професійно-технічної освіти, що здійснює підготовку 
робітників високого рівня кваліфікації з професій 7436 «Швачка», 7433 
«Кравець», 7433, 7435 «Кравець. Закрійник» з наданням повної загальної 
середньої освіти.

Прийом громадян до Державного закладу професійної (професійно- 
технічної) освіти «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро» на II 
атестаційний рівень здійснюється відповідно до Статуту за державним 
замовленням та угодами з юридичними і фізичними особами в порядку 
встановленому навчальним закладом на підставі Типових правил прийому до 
закладів професійної (професійно-технічної) освіти України (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, із змінами 
внесеними наказами МОН від 09.04.2014 №314; від 07.02.2019 №152; від 
12.12.2019 №1550).
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Порядок відбору

Особи, які виявили бажання навчатися у Державному закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти “Вище професійне училище № 55 
м. Дніпро” подають на ім'я в.о. директора відповідну заяву.

Всі показники критеріїв відбору визначаються бальною системою і 
встановлюються загальною сумою балів з усіх груп критеріїв.

Приймальна комісія, в залежності від конкретних умов та обставин, 
встановлює прохідну суму балів для вступу в училище.

Для абітурієнтів визначаються наступні критерії щодо їх здібностей та 
підготовки:

- Рівень досягнень з повної загальної середньої підготовки (середній 
бал атестату) або неповної середньої підготовки (середній бал свідоцтва).

- Результати вступних випробувань з природничо-математичної, 
професійно-практичної підготовки (завдання вступних випробувань 
додаються).

2.1. З природничо-математичної підготовки оцінюються знання з 
математики, фізики та хімії:
- впевнене володіння обчислювальними навичками при виконанні дій 

з раціональними числами; виконання тотожних перетворень основних типів 
алгебраїчних та тригонометричних виразів; розв'язання рівнянь, задач на 
складання рівнянь та їх систем; володіння навичками вимірювання і 
обчислювання довжин, кутів і площ, які використовуються для розв'язання 
різних практичних задач;

- знання та використання основних фізичних формул;
- знання назв основних хімічних елементів та формул хімічних сполук.
2.2. З професійно-практичної підготовки оцінюється якість виконання 

практичного завдання.
3. Для абітурієнтів III ступеня багатоступеневої системи навчання 

здібність, старанність та прагнення до підвищення свого професійного рівня 
оцінюється за характеристикою майстра виробничого навчання, класного 
керівника, замовника кадрів.

На підставі результатів оцінювання екзаменаційною комісією вступних 
випробувань приймальна комісія оформлює протокол рішення зі списком 
абітурієнтів, рекомендованих для зарахування до училища, які 
затверджуються наказом в.о. директора.

Заступник директора з НВР Інна РУССКИХ
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ДОДАТОК 5

Додаток З 
до наказу № 117-од від 16.11.2021.

Розклад вступних випробувань 
Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

«Вище професійне училище № 55 м. Дніпро» 
на 2022/2023 н.р.

Код 
за ДК

Назва професій
Вид вступного 
випробування

Термін
проведення

Оцінювання 
результатів

7436 Швачка
Тестові 

випробування
24 серпня

2022 р.

12 бальна 
система 

оцінювання
7433 Кравець

Тестові 
випробування

25 серпня
2022 р.

12 бальна 
система

.оцінювання
7433
7435

Кравець, 
Закрійник

Тестові 
випробування

26 серпня
2022 р.

12 бальна 
система 

оцінювання

Заступник голови приймальної комісії Ірина ЯРКОВА
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ДОДАТОК 6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М. ДНІПРО»

НАКАЗ
16.11.2021. №119-од

м. Дніпро

Про створення апеляційної комісії 
у ДЗП(ПТ)О «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро»

Для вирішення спірних питань з оцінки вступних іспитів та тестування при 
проведенні відбору учнів на навчання у 2022/2023 н.р.,

НАКАЗУЮ:
1. Створити апеляційну комісію у складі:

Яркова 1.1., заступник директора з НВР - голова апеляційної комісії;
Кушнір І.О., методист - заступник голови апеляційної комісії;
Ремигайло О.А., викладач англійської мови - секретар апеляційної комісії;
Кулікова Т.В., викладач предметів професійно-теоретичної підготовки - член 
комісії;
Міщенко К.І., викладач української мови та літератури - член комісії.

2. Апеляційній комісії у своїй роботі керуватися «Положенням про апеляційну 
комісію ДЗП(ПТ)О «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро», «Критеріями відбору 
учнів на навчання у Державному закладі професійної (професійно-технічної) освіти 
«Вище професійне училище № 55 м. Дніпро».

3. Контроль за виконай і наказу залишаю за собою.

Ознайомлені:

В. о. директора

Ірина ЯРКОВА

Тетяна МЕЛЬНИК

Ірина КУШНІР

Ольга РЕМИГАЙЛО

^Тетяна КУЛІКОВА Катерина МІЩЕНКО
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ПРОДОВЖЕННЯ ДОДАТКУ 6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 
«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М.ДНІПРО»

на МЕЛЬНИК

АТВЕРДЖУЮ 
директора 

е професійне 
55 м. Дніпро»

Положення про апеляційну комісію 
ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 
«ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55 М. ДНІПРО»

Це положення регламентує вимоги щодо розгляду апеляцій вступників 
на результати вступних випробувань при вступі на навчання до ДЗП(ПТ)О 
«Вище професійне училище № 55 м. Дніпро».

Це положення розроблене Приймальною комісією ДЗП(ПТ)О «Вище 
професійне училище № 55 м. Дніпро» (далі - Приймальна комісія) відповідно 
до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 
499, із змінами внесеними наказами МОН від 09.04.2014 №344; від 
07.02.2019 №152; від 12.12.2019 №1550), Правил прийому до Державного 
закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Вище професійне 
училище № 55м.Дніпро».

1. Загальна частина
1.1. Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій вступників 

до ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ «ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 55
М. ДНІПРО» (далі - ВПУ № 55 м. Дніпро). 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 
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до Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Вище 
професійне училище № 55м.Дніпро»» (далі - Правила прийому).

1.2. Положення про апеляційну комісію затверджується керівником 
ВПУ № 55 м. Дніпро.

1.3. Порядок подання і розгляду апеляції доводиться шляхом 
розміщення на веб-сайті закладу освіти та інформаційному стенді 
Приймальної комісії до відома вступників до початку вступних випробувань.

II. Склад апеляційної комісії
2.1. Склад апеляційної комісії затверджується наказом керівника 

училища не пізніше ніж за два місяці до початку прийому заяв та документів 
до закладу освіти на навчання.

2.2. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням 
загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до Правил 
прийому і складає 6 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 

ВПУ № 55 м. Дніпро з навчально-виховної 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 училища у поточному році.

2.7. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

III. 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.
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3.7. Апеляції з питань відсторонення від випробування апеляційною 
комісією не розглядаються.

IV. 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 ВПУ № 55 м. Дніпро, 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.
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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 Ірина ЯРКОВА


