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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  

до державного професійно-технічного навчального 

закладу  

«Марганецький професійний ліцей»  

I. Загальна  частина 

1.1. Правила прийому здобувачів освіти до державного професійно-технічного 

навчального закладу «Марганецький професійний ліцей» (далі - ДПТНЗ «МПЛ») 

на 2020 рік розроблені згідно: 

   - Типових правил прийому до професійно-технічних  навчальних закладів 

України, затверджених  Наказом Міністерства освіти і науки України від 

14.05.2013 р. № 499, зі змінами внесеними згідно з наказом МОН № 344 від 

09.04.2014р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013р. за № 

823/23355; 

   -  Положення про ПТНЗ, затвердженого Постановою КМУ від 05.08.1998 р. 

№1240; 

   - Статуту  державного професійно-технічного навчального закладу 

«Марганецький професійний ліцей», затвердженого наказом МОН України       

№ 923 від 23.06.2017 року  та зареєстрованого в реєстраційній службі за  

 № 26 від 12.07.2017 року (додаток  1);  

    -  ліцензії  МОН України (за № 527726 серія АЕ від 08.12.2014р.) на надання 

освітніх послуг пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні 

кваліфікованих вимог до підготовки з робітничих професій, професійно-

технічного навчання, перепідготовки (додаток  2); 

    -  витяга  з рішення Акредитаційної комісії  від 30 червня 2015р., протокол № 

117 (додаток  3); 

   - свідоцтва про  атестацію   від 05.01.2012р. (серія РД № 016688 від 

05.01.2012р.) (додаток  4). 

  1.2. До ДПТНЗ «Марганецький професійний ліцей» приймаються громадяни 

України, згідно ліцензії,  на підготовку (у тому числі первинну професійну), 

перепідготовку та підвищення кваліфікації. 

  1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) 

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

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

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

соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, 

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

або припущеними 

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійну  

(професійно – технічну) освіту у ліцеї відповідно до чинного законодавства 

України та міжнародних договорів. 

     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 та віковими показниками,  

показниками професійної придатності, що визначаються  Кабінетом Міністрів 

України.  

   1.4. Прийом громадян до  ДПТНЗ «МПЛ» здійснюється для здобуття професій 

(спеціальностей) 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  регіональне та /або державне замовлення, а 

також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок 

коштів фізичних і юридичних осіб. 

Планові обсяги прийому на 2020 навчальний рік 

Д.ержавний професійно-технічний навчальний заклад 

«Марганецький професійний ліцей» 

 

№ 

п/п 
Назва професії 

Прийом 
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В тому числі 
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1. 

Електрослюсар (слюсар) черговий та 

з ремонту устаткування 

Електрогазозварник 

30 30    27 

2. Кухар 30 30     

3. Кравець 30 30    22 

4. 
Штукатур;лицювальник – плиточник; 

маляр 
30 30     

5. Електрозварник ручного зварювання 30   30   

6 Продавець продовольчих товарів 30   30   

7 
Електрозварник ручного зварювання; 

машиніст електровоза 
     23 

8 
Кухар 

Кондитер 
     19 

9 Кухар      22 

Всього: 180 120  60  113 



         II.  Приймальна комісія.  

 

2.1. Прийом до ДПТНЗ "МПЛ" здійснює приймальна комісія,  що 

функціонує на підставі «Положення про приймальну комісію ДПТНЗ «МПЛ», 

затвердженого наказом директора ліцею №  274 від  06.11.19р.  (додаток 5). 

2.2. Очолює приймальну комісію директор ДПТНЗ «Марганецький 

професійний ліцей»,  наказом  №  272   від 06.11.19р.    визначено та 

затверджено персональний склад комісії  і порядок її роботи (додаток  6). 

 2.3. Правила прийому до ДПТНЗ «МПЛ» на 2020 рік розробляються 

відповідно до наказу МОН від 14.05.2013 р. № 499, у тому числі Типових 

правил, затверджуються директором  ДПТНЗ «МПЛ»,  за погодженням з 

Департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації  не пізніше 01 грудня поточного року. 

2.4. Приймальна комісія : 

- 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; 

            -  організовує прийом заяв та документів; 

 - проводить із абітурієнтами бесіди з питань вибору професії або 

спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення 

особливого соціального захисту здобувачів освіти, працевлаштування після 

закінчення закладу освіти; 

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного 

відбору; 

-  приймає рішення щодо осіб, рекомендованих  до зарахування до ліцею, 

оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб; 

-організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з 

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

придатності вступників; 

-  вирішує інші питання, пов’язані з прийомом. 

2.5. Правила  прийму до ДПТНЗ «МПЛ» доводяться до відома 

вступників через засоби масової інформації, інформаційні стенди, офіційний 

веб-сайт marganets-proflyceum.dp.sch.in.ua  і обумовлюють: 

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з 

отриманою ліцензією; 

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією 

(спеціальністю) та спеціалізацією; 

-   планові обсяги прийому на 2020 рік; 

-   освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників;  

-   строк навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями; 

-   форми та ступеневість навчання. 



2.5.1. Обмеження з професій (спеціальностей) за медичними та віковими 

показниками здійснюється відповідно наказу МОЗ від 21.05.2007р. № 246 «Про 

затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007р за 

№ 846/1413 (додаток  7). 

     2.5.2. Прийом до ДПТНЗ «МПЛ» проводиться шляхом проведення 

вступних випробувань (тестування) з предметів «Українська мова», «Математика», 

«Фізика», що затверджено на засіданні методичної ради (протокол № 4 від 

11.11.2019р.) (додаток 8). 

2.5.3. Вступні випробування (тестування) проводяться згідно з 

розкладом, затвердженим директором  ДПТНЗ «Марганецький професійний 

ліцей»  (додаток  9) 

     2.5.4. У разі однакового конкурсного балу вступників, перевага при 

зарахуванні надається відповідно дати подачі документів про освіту (свідоцтва про 

базову загальну середню освіту та свідоцтва про повну загальну середню освіту).  

     2.5.5. Порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань 

(тестування)  здійснюється апеляційною комісією, склад якої затверджено  наказом 

директора  ДПТНЗ «Марганецький професійний ліцей» № 273 від 06.11.2019р. 

(додаток  10). Висновки комісії є остаточними. 

2.5.6. Приймальна комісія  закладу освіти розташована за адресою:    

53400 м. Марганець, вул. Єдності, 41. Графік роботи приймальної комісії: 

понеділок - п’ятниця  з 8-00 до 16-00 без перерви на обід. Вихідні дні: субота, 

неділя та святкові дні. 

2.5.7. ДПТНЗ «МПЛ» гарантує надання місць у гуртожитку  для 150 

здобувачів освіти, що проживають за межами м. Марганець. Гуртожиток 

надається на навчальний рік згідно договору на проживання. Заселення 

здобувачів освіти до гуртожитку буде відбуватися 29, 30, 31 серпня  2020р. 

2.5.8.   Порядок проходження медичного огляду: 

-  всі абітурієнти проходять професійно-медичний відбір  у закріпленому 

медичному закладі - «Марганецький центр первиної медико-санітарної 

допомоги», що знаходиться за адресою : м. Марганець, в. Паркова,15. 

Графік роботи медичних спеціалістів додається (додаток  11). 

У приймальній комісії ДПТНЗ «МПЛ» видається направлення-довідка з 

метою фіксації в ній стану здоров’я особи, яка вступає на навчання в ДПТНЗ 

«МПЛ» з висновком комісії про придатність до навчання з зазначенням  

профілю професії. 

Форма медичної довідки 086-У додається (додаток  12). 

2.6. Зарахування на навчання  до ДПТНЗ «МПЛ» здійснюються не раніше, ніж 

за 5 днів до початку навчальних занять. Навчальний рік у  ДПТНЗ «МПЛ» 

починається 01 вересня 2020 року відповідно до затверджених у встановленому 

порядку робочих навчальних планів. 

            



 

III. Документи для вступу 

 

3.1. Вступники подають особисту заяву про вступ до ДПТНЗ «МПЛ», 

вказуючи обрану професію (спеціальність) форму навчання,  місце проживання, 

до якої додають : 

-  документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму здобуття 

освіти за державним або регіональним   замовленням; 

  - медичну довідку за формою 086-У, установленою чинним 

законодавством; 

  -  епікриз (для неповнолітніх вступників); 

     -  6 фотокарток розміром 3х4 см; 

     -   довідки з місця проживання та місця роботи батьків; 

     -   характеристику; 

     -   копію свідоцтва про народження (для вступників з числа осіб пільгової 

категорії); 

     -   копію паспорту; 

     -   ідентифікаційний код; 

     -   військовий квиток або посвідчення про приписку; 

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

наявності). 

   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      

(паспорт громадянина України або паспорт у вигляді ID-картки з 14 років 

(згідно з законом України від 20.11.12р. № 5492-VI «Про єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу  чи її спеціальний статус», законом України від 

14.07.16р. № 1474-VIII «Про внесення змін до законодавчих актів України 

щодо документів, які підтверджують громадянство України»). Для обробки 

персональних даних особа надає приймальній комісії  письмову згоду 

відповідно  Закону України «Про захист персональних даних».  

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, 

організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 

       

IV. Умови прийому 

 

4.1. Прийом до ДПТНЗ «МПЛ»  проводиться шляхом конкурсного 

відбору абітурієнтів на навчання: 

 -  за результатами тестування; 



- за результатами середнього бала свідоцтва про  базову загальну 

середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню 

освіту. 

           4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього 

періоду прийому документів. 

           4.3. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення 

кваліфікації  здійснюється  шляхом проведення контрольних тестувань 

(вхідного контролю) згідно наказу МОН України від 06.06.2014 № 688 «Про 

затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок 

для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або 

підвищення кваліфікації до ПТНЗ».  Методичні матеріали з організації вхідного 

контролю ( в тому числі завдання для контрольних тестувань) з професій 

«Кухар» (додаток № 13), «Кондитер» (додаток №14) розглянуто на засіданні 

методичної комісії з підготовки спеціалістів ресторанного господарства, 

протокол № 4 від 08.11.19р., з професії «Елетрогазозварник» ( додаток № 15), 

«Штукатур» ( додаток № 16) та «Лицювальник – плиточник» ( додаток № 17) 

розглянуто на засіданні методичної комісії з підготовки спеціалістів будівничої 

та гірничої галузі, протокол № 4 від 08.11.19р., з професій «Кравець» (додаток 

№18), «Закрійник» (додаток №19)  та «Манікюрник» (додаток № 20)  розглянуто 

на засіданні методичної комісії з підготовки спеціалістів легкої промисловості 

та побуту, протокол № 4 від 08.11.19р. та  затверджено на засіданні методичної 

ради, протокол № 4 від 11.11.19р. (додаток 8). 

            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. Зарахування 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 р.  відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського  піклування (зі змінами)»; 

 - діти - інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за 

обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті  22 Закону України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; 

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

захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3,  за  умови 



одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних 

випробуваннях; 

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення 

престижності шахтарської праці» надано таке право; 

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних 

підприємствах, при вступі на навчання за гірничими  спеціальностями і 

професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року   

№524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями 

і чиї батьки загинули або стали   інвалідами на вугледобувних підприємствах»;   

- діти військовослужбовців Збройних Сил  України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 

виконання службових  обов’язків, на місця, забезпечені державним 

замовленням. Абітурієнти у цьому разі подають  відповідний документ  згідно 

до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 « Про додаткові 

заходи щодо посилення  турботи про захисників  Вітчизни, їх правового і 

соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»; 

    - особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії  їх 

соціального захисту” згідно постанови КМУ № 975 від 23.11.16р.; 

   - діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в 

період участі в антитерористичній операції, ООС; 

   - діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; 

        -призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

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

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

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

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

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

соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні 

 

     5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних  умов: 

          - випускники закладів загальної середньої освіти  нагороджені золотою 

(срібною) медаллю; 

          - випускники закладів загальної середньої освіти , які мають свідоцтво про 

базову загальну  середню освіту з відзнакою; 

           - учасники міжнародних,  завершального етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, конкурсів  з дисциплін  за    умови, якщо вони вступають за 

професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є 

профільними. 

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

приймальна комісія приймає  рішення, оформляє протокол  та оголошує список 

https://законодавство.com/laws/show/875-12.html#n206


осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею  за обраною 

професією. 

         5.4.  У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у 

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

приймальної комісії. 

         5.5.  Зарахування до ДПТНЗ «МПЛ» здійснюється наказом директора 

ліцею. 

         5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти 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. 

             Після конкурсного відбору зарахування до  ДПТНЗ «МПЛ» може   

супроводжуватись укладанням договору між ліцеєм, замовником  робітничих 

кадрів (підприємством, організацією   тощо) і вступником (для неповнолітніх –  

його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. 

         5.7.  Зарахування до ДПТНЗ «МПЛ» на навчання за рахунок видатків з   

місцевого та обласного державного  бюджету на оплату послуг з підготовки 

кваліфікованих робітників здійснюється на умовах регіонального та/або 

державного замовлення, в межах затвердженого  регіонального та/або 

державного замовлення. 

     

     VI.  Прикінцеві  положення. 

      6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням 

поширюється на абітурієнтів, які не мають базової  загальної середньої освіти і 

подають довідку про навчання в основній середній   загальноосвітній школі. 

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

10 днів від дня їх початку,  відраховуються з ДПТНЗ «МПЛ». На звільнені місця 

може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні   результати при 

конкурсному відборі, але не  були зараховані. При невиконанні державного 

замовлення   на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може 

проводити додатковий прийом. 

      6.3. Особам, які не зараховані до ДПТНЗ «МПЛ», а також тим, які без 

поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 

ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення. 

      6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, 

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

відповідний акт. 

      6.5. Контроль  за дотриманням цих правил  ДПТНЗ «МПЛ» здійснюється 

центральним та регіональним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері професійно-технічної освіти. 

 

     Заступник директора з НВР                                              Н.В.Лонська 



Додаток 1 
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                                                                                         Додаток 3 

 



                                                                                        Додаток 4 

 

 

 



 

 



 

 
  



                                                                                                 Додаток 5                                                                      

     

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

"МАРГАНЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" 
 

Н А К А З 

 

06 листопада 2019 року             м. Марганець      № 274 

 

«Про затвердження положення 

про приймальну комісію» 

 

На виконання Закону України “Про освіту”, в зв’язку з початком набору 

учнів на 2020 - 2021 навчальний рік,  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про приймальну комісію ДПТНЗ «Марганецький 

професійний ліцей». 

2. Погодити Положення про приймальну комісію ДПТНЗ «Марганецький 

професійний ліцей» у департаменті освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації (заступник директора з навчально-виховної роботи 

Лонська Н.В.) 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

В.о. директора МПЛ      А.С.Бєлікова 

 

 

 

 
Вик.: Лонська Н.В. 

 

 

 



       ЗАТВЕРДЖУЮ 

       в.о. директора 

       ДПТНЗ “Марганецький 

       професійний ліцей” 

       ___________ Я.В.Матвєєва 

 

        

Положення про роботу приймальної комісії 

ДПТНЗ “Марганецький професійний ліцей” 

1. Загальна частина 

Приймальна комісія ДПТНЗ “Марганецький професійний ліцей” (далі — 

приймальна комісія) – робочий орган ліцею, що утворюється для проведення 

прийому вступників на навчання. Термін повноважень приймальної комісії 

становить один рік. Приймальна комісія працює на засадах демократичності, 

прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, правил прийому, 

статуту ліцею та цього Положення. Положення про приймальну комісію та її склад 

розробляється заступником директора з навчально-виховної роботи та 

затверджується директором ліцею, який є головою приймальної комісії. Голова 

приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених 

на приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій. 

До складу приймальної комісії входять: 

— заступник голови приймальної комісії; 

— секретар приймальної комісії; 

— члени приймальної комісії. 

Заступником голови приймальної комісії призначається заступник директора 

з навчально-виховної роботи. 

Члени приймальної комісії призначаються з числа педагогічних працівників 

та працівників адміністрації ліцею. 

До складу приймальної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких 

вступають до ліцею у поточному році. 

Наказ про затвердження складу приймальної комісії видається директором 

ліцею не пізніше 1 квітня поточного року. 

Склад приймальної комісії, за винятком осіб, які входять до неї згідно з 

посадовими обов’язками, щороку поновлюється. 

2. Основні завдання та обов’язки приймальної комісії 

Приймальна комісія: 

— проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або 

спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення 

особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування; 

— приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, 

оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб; 

— організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням 

здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників; 

— вирішує інші питання, пов’язані з прийомом. 

Голова приймальної комісії: 

—  очолює приймальну комісію; 

— організовує роботу приймальної комісії і несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на неї функцій; 



— приймає рішення щодо проведення засідань приймальної комісії, визначає 

дату і місце проведення засідань комісії, пропонує порядок денний засідань комісії, 

веде засідання комісії; 

— призначає заступника голови та секретаря приймальної комісії; 

— здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

Заступник голови приймальної комісії очолює приймальну комісію у разі 

відсутності голови приймальної комісії та виконує обов’язки голови приймальної 

комісії у разі його відсутності. 

Секретар приймальної комісії: 

— забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комісії; 

— інформує членів приймальної комісії стосовно організаційних питань її 

діяльності; 

— забезпечує зберігання документів вступників; 

— забезпечує дотримання вимог законодавства з питань діловодства при 

роботі з документами. 

Члени приймальної комісії: 

— організовують та проводять прийом документів від вступників; 

— ознайомлюються з усіма матеріалами, що стосуються роботи приймальної 

комісії; 

— одержують від структурних підрозділів ліцею інформацію, необхідну для 

проведення прийому документів; 

— заносять свою окрему думку до протоколів засідань приймальної комісії; 

— беруть участь в усіх засіданнях приймальної комісії особисто; 

— забезпечують рівні умови для всіх вступників, об’єктивний вибір при 

конкурсному відборі вступників; 

— в установленому порядку визначають осіб, які зараховані до ліцею за 

результатами співбесіди. 

Рішення приймальної комісії приймаються за присутності мінімум двох 

третин складу приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно 

доводяться до відома вступників. Рішення приймальної комісії оформлюються 

протоколами, які підписує голова і секретар приймальної комісії. 

3. Організація роботи приймальної комісії 

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться в порядку та у 

строки, передбачені правилами прийому до ДПТНЗ “Марганецький професійний 

ліцей” на 2020 – 2021 навчальний рік, які розроблені згідно з Типовими правилами 

прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 року № 499. 

Заяви та документи вступників реєструється в прошнурованому, з 

пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою ліцею журналі реєстрації 

заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника: порядковий номер, дата 

подання заяви, прізвище, ім’я та по батькові, освіта, домашня адреса. 

3.2. 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 секретаря 

приймальної комісії. Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім 

випадків порушення вступником законодавства або відсутності передбачених 

правилами прийому документів для реєстрації вступника. У журналі реєстрації заяв 

вступників не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків. 



4. Інформація про порядок вступу та правила прийому 

4.1. Інформація про порядок вступу та правила прийому доводяться до відома 

вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди. Сторонні 

особи без дозволу голови приймальної комісії до приміщень, в яких проводиться 

вступна співбесіда, не допускаються. Не пізніше ніж через 5 днів після проведення 

співбесіди, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує 

список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до ліцею. 

У разі оскарження результатів співбесіди вступник у триденний термін після 

їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії. Заява 

розглядається протягом одного дня з моменту її отримання, результати розгляду 

заяви повідомляються вступнику негайно. 

5. Зарахування вступників 

5.1. Рішення приймальної комісії про зарахування вступників приймається на 

її засіданні і оформлюється протоколом. 

5.2. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора. 

5.3. За результатами роботи приймальної комісії щодо набору складається 

звіт про результати прийому на навчання, який розглядається та затверджується на 

засіданні педагогічної ради лілею. 

5.4. Втручання в діяльність приймальної комісії з боку громадських, 

політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється. 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи МПЛ    Н.В. Лонська 

                                                                                                  

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Додаток  6 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

"МАРГАНЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" 
 

Н А К А З 

 

06 листопада 2019 року                    м. Марганець    № 272 

 

«Про організацію роботи 

приймальної комісії.» 

 

У відповідності до рекомендації департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА з 

організації роботи приймальних комісій ПТНЗ та з метою виконання регіонального та/або 

державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників в 2020 – 2021 навчальному році,  

НАКАЗУЮ: 

1. Створити комісію по прийому молоді на навчання у 2019 – 2020  навчальному році у 

складі: 

— голова комісії: 

Матвєєва Я.В. – в.о. директора МПЛ; 

— члени комісії: 

Бєлікова А.С. – заступник директора з навчально-виробничої роботи; 

Лонська Н.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Боровко Г.О. – старший майстер; 

     Петровська І.О.- методист 

     Ковалевська Н.Б. – бібліотекар; 

Шевчук Г.В. – медична сестра. 

2. Призначити секретарем приймальної комісії Боровко Г.О. – старшого майстра 

виробничого навчання, на час чергової відпустки Боровко Г.О. обов'язки секретаря покласти на 

заступника директора з навчально-виховної роботи Лонську Н.В. 

3. Скласти графік чергування в приймальній комісії та забезпечити участь викладачів і 

майстрів виробничого навчання у роботі приймальної комісії (Боровко Г.С.). 

4. Затвердити графік чергування директором і постійно контролювати виконання графіку 

чергування в приймальній комісії (Боровко Г.С.). 

5. Забезпечити участь майстрів виробничого навчання та викладачів у профорієнтаційній 

роботі по набору учнів на 2020 – 2021 навчальний рік (Лонська Н.В., Боровко Г.С.). 

6. Покласти персональну відповідальність на членів приймальної комісії та колективу 

навчального закладу по прийому молоді на навчання на 2020 – 2021 навчальному році, виконання 

державного замовлення. 

7. Ознайомити під особистий розпис згаданих у наказі осіб (Боровко Г.С.). 

8. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи — Лонську Н.В., старшого майстра — Боровко Г.С. 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

              В.о. директора     А.С.Бєлікова 
 

 

 



 

                                                                                              Додаток  7 

Обмеження професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком випускників, 

статтю та медичними  показниками 

№ 

з/п 

Код за 

ДК 

Перелік 

професій, 

спеціальностей 

та спеціалізацій 

Обмеження професій (спеціальностей) та спеціалізацій 

за віком випускників, статтю та медичними 

показниками 

1 7212 

Електрозварник 

ручного 

зварювання 

1. Базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи.  

2. Вік  по закінченню терміну навчання – не менше 18 

років. 

3. Стать – чоловіча. (обмеження отримання професії по 

статевій приналежності визначається переліком важких 

робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами 

праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 

29.12.1993). 

4. Медичні обмеження: органічні захворювання і виражені    

функціональні по рушення центральної нервової системи; 

психічні захворювання; захворювання серцево-судинної, 

ендокринної систем; виражені захворювання верхніх 

дихальних шляхів; хронічні захворювання печінки і часто 

рецидивуючі захворювання жовчовивідних шляхів; 

виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки; 

захворювання органів слуху; хронічні захворювання шкіри; 

алергічні захворювання 

 

2 5122 Кухар 

1. Неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи. 

2. Вік по закінченню терміну навчання – не менше 16 років. 

3. Стать – чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії 

по статевій приналежності визначається переліком важких 

робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами 

праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993) 

4. Медичні обстеження: захворюваннями органів дихання, 

серцево-судинної системи, органів травлення, нирок і 

сечовивідних шляхів, опорно-рухового апарату, нервової 

системи, хвороби шкіри з локалізацією на кистях рук, 

бактеріоносіями . 

 

3 7433 Кравець 

1. Базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи. 
2. Вік по закінченню терміну навчання – не менше 16 років. 

3. Стать – чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії 

по статевій приналежності визначається переліком важких 

робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами 

праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993) 

4. Медичні обстеження:захворювання органів зору, зорові 

розлади (косоокість, дальтонізм, зниження гостроти зору); 

захворювання хребта (сколіоз та ін.); захворювання 

опорно-рухового апарату; психофізіологічні захворювання; 

захворювання серцево-судинної системи та гіпертонічна 

хвороба; захворювання легень; захворювання шкіри; 

захворювання слуху. 

 



4 

7241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7212 

Електрослюсар 

(слюсар) 

черговий та з 

ремонту 

устаткування 

 

 

 

 

 

 

Електрогазозвар

ник 

1. Неповна базова середня освіта. Без вимог до стажу роботи. 

2. Вік по закінченню терміну навчання – не менше 16 років. 

3. Стать – чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії 

по статевій приналежності визначається переліком важких 

робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами 

праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993) 

4. Медичні обстеження: нервової системи, хронічними 

психічними захворюваннями, хворобами серця, опорно-

рухового апарату з недостатнім кровообігом, людям з 

поганим зором і слухом. 

 

1. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Без 

вимог до стажу роботи.  

2. Вік - по закінченню терміну навчання – не менше 18 

років. 

3. Стать – жіноча, чоловіча. (обмеження отримання 

професії по статевій приналежності визначається 

переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється 

використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ 

України №256 від 29.12.1993). 

4. Медичні обмеження:  доброякiснi пухлини, що 

перешкоджають виконанню робiт середньої важкостi, 

захворювання опорно-рухового апарата з порушенням 

функції, виражене варикозне розширення вен. 

тромбофлебiт, порушення функцiї вестибулярного апарата, 

 хвороби органiв зору, вираженi форми захворювання ВДШ 

та органiв дихання з порушенням функції, хронiчнi 

рецидивнi захворювання шкiри 

5 5220 

Продавець 

продовольчих 

товарів. 

1. Базова загальна середня освіта. 

 2. Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку 

навчання  здійснюється  відповідно до законодавства. 

3. Стать – чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії 

по статевій приналежності визначається переліком важких 

робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами 

праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993) 

4. Медичні обстеження:захворювання органів зору, зорові 

розлади (косоокість, дальтонізм, зниження гостроти зору); 

захворювання хребта (сколіоз та ін.); захворювання 

опорно-рухового апарату; психофізіологічні захворювання; 

захворювання серцево-судинної системи та гіпертонічна 

хвороба; захворювання легень; захворювання шкіри. 
 

6 

7133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7132 

Штукатур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицювальник-

2. Базова загальна середня освіта. 

3. Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку 

навчання  здійснюється  відповідно до законодавства. 

4. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії 

по статевій приналежності визначається переліком 

важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними 

умовами праці, на яких забороняється використання 

праці жінок, затверджених наказом МОЗ України №256 

від 29.12.1993). 

5. Медичні обмеження: порушення функцiї 

вестибулярного апарата,  поширенi субатрофiчнi змiни 

усiх вiддiлiв ВДШ, захворювання органів зору, хронiчнi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7141 

плиточник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маляр 

рецидивнi захворювання шкiри 

 

1. Базова загальна середня освіта. 

2. Вік:  прийняття на роботу  після закінчення строку 

навчання  здійснюється  відповідно до законодавства. 

3. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії 

по статевій приналежності визначається переліком важких 

робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами 

праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

4. Медичні обмеження: порушення функцiї вестибулярного 

апарата,  поширенi субатрофiчнi змiни усiх вiддiлiв ВДШ, 

захворювання органів зору, хронiчнi рецидивнi 

захворювання шкіри 

 

1 Базова загальна середня освіта . Без вимог до стажу 

роботи. 

2 Вік: по закінченню терміну навчання - не менше 17 

років. 

3 Стать: чоловіча, жіноча. 

Медичні обмеження: порушення функцiї вестибулярного 

апарата, поширенi субатрофiчнi змiни усiх вiддiлiв ВДШ, 

захворювання органів зору, хронiчнi рецидивнi 

захворювання шкiри 

 



                                                                                                Додаток 8                                                                           

Витяг з протоколу № 4 

 

засідання методичної ради ДПТНЗ «Марганецький професійний ліцей» 

 

від  11 листопада 2019 року 

 

Голова ради -  в.о.директора Я.В.Матвєєва 

  Секретар методичної ради -  Петровська І.О.,  методист 

  Присутні члени методичної ради в кількості: 10 осіб 

ЧЕРГА ДЕННА: 

1. Обговорення і затвердження переліку питань та завдань для проведення випробувань 

(тестування ) при прийомі  учнів в 2020р. 

2. Затвердження  форми  та  графіка  випробувань. 

3. Розгляд методичних матеріалів з організації вхідного контролю. 

1. СЛУХАЛИ:  Інформацію голів метод комісій Гельцер О.В., Строган Т.Є., 

Пугачову І.О., Куксову В.І.  щодо завдань для проведення випробувань  при 

прийомі учнів у 2020 -2021 н.р. та контрольних тестувань (вхідного контролю) для 

слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації. 

2.  РІШЕННЯ: Затвердити завдання для проведення тестування та вхідного 

контролю при прийомі учнів на 2020 -21 н.р. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» - 9 , «Проти» - 0,  «Утримались»- 1 

2      СЛУХАЛИ: заступника директора з НВихР Лонську Н.В. запропонувала складати       

графік проведення тестування (тестування) з 19.08.20р. по 23.08.20р. Вхідний контроль 

проводити при наданні документів в навчальний заклад. 

 

РІШЕННЯ: Затвердити форму та графік проведення випробувань (тестування) 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  «За» -10 , «Проти» - 0,  «Утримались»- 0 

 

 

Голова методичної ради: ________________ Матвєєва Я.В. 

 

Секретар методичної ради ______________ Петровська І.О. 

 



                                                                            

                                                                      Затверджую: 

В.о.директора МПЛ 

                                                                                             ________ Я.В.Матвєєва 

 

 

Завдання з предмета «Українська мова» 

(для випробування абітурієнтів на 2019-2020 н.р.) 

 

Диктант 1  

     Новорічні обряди 

Традиційна новорічна обрядовість українців – це ціла низка зимових свят, 

серед яких виділяється період дванадцятидення з кульмінаційними точками 25 

грудня - Різдво, 1 січня – Новий рік і 6 січня - Хрещення за старим стилем. 

Останній день старого і перший день нового року українці відзначали як свята 

Меланки і Василя. 

Вечір 31 грудня називали щедрим, або багатим, до нього готували багатий 

святковий стіл. Тоді ж вдавалися до різноманітних магічних ритуалів. Наприклад, 

господар підходив з сокирою до дерева, звертаючись до нього: "Як уродиш – не 

зрубаю, як не вродиш – зрубаю", – і тричі легенько торкався сокирою стовбура. 

Наслідком цих діймав бути рясний урожай фруктів. Щоб улітку позбутися гусені, 

тричі оббігали садок босоніж . 

Побутували численні новорічні прикмети й ворожіння. На Полтавщині у 

новорічну ніч дивилися на хмари: якщо вони йшли з півдня, вірили, що буде 

врожай на ярину, якщо з півночі – на озимину. Тієї ж ночі намагалися дізнатися, які 

зернові будуть найбільш урожайними наступного року. Для цього надворі лишали 

пучечки пшениці, жита, ячменю, вівса. Вважалося, що краще вродить та культура, 

на яку впав іній. Яскраво ігровий характер мали ворожіння про шлюб. В Україні 

традиційним святковим символом на Новий рік тривалий час була не зелена 

ялинка, а «дідух». Дідух символізував спільного предка. 

 

Диктант 2   

    Гніздо 

 Марко побачив над річкою двох куличків. Пташки то припадали до води, то з 

жалібним попискуванням відлітали вбік. 

Скрадаючись, Марко занепокоєно пішов берегом. На траві лежало вимощене з 

сіна невелике гніздечко, а в ньому хрестиком тулились чотири світло-жовтих 

крашанки. Пташки марно старалися стеблинами сіна підняти вгору, захистити од 

хвилі нетривке кубелечко. Хлюпне вода раз-вдруге і забере з собою гніздо. 

Пташки побачили людину й безпомічно затужили пташиною тугою. Не 

торкаючись гнізда, Марко вирізав навколо нього землю, вийняв її й переніс вище, 

куди не дійде вода. Він навпочіпки сів під вербою, придивляючись до кубелечка. 

Над ним, попискуючи, з’явилися пташки, покружляли і впали донизу, знову злетіли 

і знову опустились. 

А над усім широким світом, над пригнутими вербами та принишклим птаством 

димів дощ.  

 



 

 

 

Диктант 3 

        

Рідна ріка 

Я дивлюся на сіро-синій Дніпро, слухаю плескіт хвиль. Нічого дорожчого у 

світі немає для мене. Я не хочу і нізащо не розлучуся з моєю рікою. І якщо 

судилося мені зробити щось красиве й велике в житті, то тільки на її берегах, 

ласкавих і чистих… 

Ніколи ще  я так не відчував життя і не був так переповнений любов'ю до 

свого народу, і не почував такого безмежно радісного зв'язку з ним. 

Як багато хочеться мениі сказати про любов до ріки моєї рідної, ясної. Річко 

моя. Життя моє, де і чому я забарився, чого так пізно прийшов до твого берега, 

теплого і чистого? На твої ясні води, на урочисті зорі, що дивляться на тебе з неба? 

Люблю я воду твою ласкаву, животворящу.І береги твої чисті, і всіх людей 

простих, що трудяться, живучи на твоїх берегах. 

Кланясь тобі за ласку, за багатство, що дала моєму серцю, за тебе, що, 

дивлячись на тебе, роблюсь я добрим, людяним і щасливим, що можу любити тебе 

все життя, річко моя, душе мого народу. 
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                                                                             Затверджую:       

В.о. директора МПЛ 

                                                                                                 ____________ Я.В.Матвєєва 

                                     Тести з предмета фізика 

Варіант 1 

1. Переміщенням точки, що рухається, називають ... 
А. ... лінію, яку точка описує в заданій системі відліку. 
Б. ... пройдену відстань від початкової точки траєкторії до кінцевої. 
В. ... вектор, проведений з початкового положення точки в її положення в даний момент. 
Г. ... довжину траєкторії 

2. Як визначається одиниця сили 1 Н через основні одиниці СІ? 

     A. 
2

2

с

мкг 
         Б. 

2с

мг 
                В. 

2год

кмкг 
                     Г. 

2с

мкг 
 

3. Яка з названих фізичних величин є векторною? 
А. Робота.  Б. Потужність.        В. Імпульс.         Г. Енергія        
4. Силовою характеристикою магнітного поля є ... 

А,... магнітна проникність.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Б.... вектор магнітної індукції. 

В.... магнітний потік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Г. ... сила Лоренца. 

5.  За якою формулою розраховують період малих коливань математичного 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
6. Одиницею фокусної відстані лінзи є ... 

А. ... метр.                                                                                                                                                                                              

Б. ... метр за секунду.    

В. ... секунда.                                                                                                                                                                                                  

Г. ... герц 

7. Час одного повного коливання поля електромагнітної хвилі — це... 

А.... амплітуда хвилі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Б.... частота хвилі. 

В.... швидкість хвилі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Г.... період хвилі 

8. У нейтральному атомі завжди однакова кількість... 

А. ... протонів і нейтронів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Б....  протонів і електронів. 

В. ... нуклонів і електронів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Г. ... нейтронів і електронів 

9. Індукційний струм виникає в будь-якому замкнутому провідному контурі, якщо ... 

А. ... контур перебуває в однорідному магнітному полі. 

Б. ... контур рухається поступально в однорідному магнітному полі.  

В. ... змінюється магнітний потік, що пронизує контур. 

Г. ... контур перебуває в неоднорідному магнітному полі.  

10. Сонячне світло, що падає літнім ранком на поверхню озера,... 

А.... цілком відбивається.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Б.... зазнає відбивання та заломлення. 

В. ... не проходить у воду.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Г.... не змінює свого напряму 

11. Електромагнітна хвиля з частотою 3 • Ю" Гц належить до діапазону... 

А. ... ультрафіолетового проміння. 

Б....   видимого світла. 

В. ... інфрачервоного проміння. 

Г ....   радіохвиль 

12. Який із графіків (див. рисунки) описує прямолінійний рівномірний рух? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                           А.                                 



                                                               Варіант 2 

1. Міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею швидкості є ... 
А. ... км/год.          Б. ... м/с.         В. ... см/с.             Г. ... мм/с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Кількісну міру дії одного тіла на інше, внаслідок якої тіла набувають прискорення, називають . 

. . 

А. ... масою.    Б. ... силою.      В. ... роботою.         Г. ... тиском.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
3. Чому дорівнює зміна імпульсу тіла? 

.  
4. Яке співвідношення є математичним виразом модуля сили Ампера? 

 
5. За якою формулою розраховують частоту коливань вантажу на пружині? 

 
6. Оптичну силу лінзи вимірюють у ... 

А. ... амперах.          

Б. ... ньютонах.                                                                                                                                                                   

В. ... діоптріях.                                                                                                                                                                          

Г. ... вольтах 

7. Відстань, яку проходить електромагнітна хвиля в просторі за один період, називається... 

А. ...частотою хвилі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Б. ...довжиною хвилі. 

В. ...амплітудою хвилі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Г. ... фазою хвилі.  

8. При ланцюговій реакції поділу ядер Урану разом з ядрами-осколками обов'язково 

вилітають ... 

А. ... α-частинки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Б. ... β-частинки. 

В. ... нейтрони.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Г. ... протони. 

9. Коли магнітне поле змінюється, виникає ... 

А. ... електростатичне поле.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Б. ... вихрове електричне поле. 

В. ... позитивний електричний заряд.                                                                                                                                                            

Г. ... негативний електричний заряд. 

10. Світлові відблиски на поверхні води в сонячний день є результатом ... 

А. ... дзеркального відбивання світла.                                                                                                                                                         

Б....  дисперсії світла. 

Г....  дифузного відбивання світла. 

В… .заломлення світла 

11. Правило лівої руки встановлює зв'язок між ... 

А. ... напрямами струму та магнітного поля цього струму. 

Б. ... напрямами магнітного поля, струму та сили Ампера. 

В. ... напрямами магнітного поля та руху заряджених частинок. 

Г. ... напрямами сил Ампера та Лоренца.  

12. Який із графіків (див. рисунки) може описувати прямолінійний рівноприскорений рух? 

 
 

                                                                                                                             

                                                                     



                                                                Варіант 3 

1.Прискоренням називають векторну величину, що визначається як ... 
А. ... добуток зміни швидкості та інтервалу часу, за який ця зміна сталася. 
Б. ... відношення зміни швидкості до інтервалу часу, за який ця зміна сталася. 
В. ... відношення зміни переміщення до інтервалу часу, за який ця зміна сталася.  
Г....  відношення зміни координати до інтервалу часу, за який ця зміна сталася.  

2. Який фізичний закон стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується 

«протидією»? 

А. І закон Ньютона.     Б. II закон Ньютона.     В. III закон Ньютона.     Г  Закон Гука.                                                                                                                                                                                         
3. У якому з випадків сила тяжіння виконує роботу? 
А. Камінь лежить на Землі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Б. Хокейна шайба ковзає по площадці. 
В. Яблуко падає з яблуні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Г. Автомобіль прискорюється на горизонтальній дорозі. 
4.Яке співвідношення є математичним виразом модуля сили Лоренца? 

 
5. Яка формула дозволяє виразити період гармонічних коливань через частоту? 

 
 

6. Яке явище вивчав Ньютон у своїх оптичних дослідах за допомогою скляної трикутної 

призми? 

А. Дифракцію світла.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Б. Інтерференцію світла. 

В. Поглинання світла.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Г. Дисперсію світла  

7. Які радіохвилі використовують для радіолокації? 

А. Ультракороткі хвилі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Б. Середні хвилі. 

В. Довгі та середні хвилі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Г. Довгі хвилі 

8. У ядрі атома хімічного елемента 8 протонів і 9 нейтронів. Назвіть даний хімічний 

елемент. 

А. Оксиґен.          Б. Флюор      В. Хлор.   Г. Гафній                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

9 . У яких пристроях не використовується явище електромагнітної індукції? 

А. У генераторах на електростанціях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Б. У трансформаторах. 

В. У лампах розжарювання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Г. У індукційних печах. 

10. Якщо відстань від предмета до збиральної лінзи перевищує подвійну фокусну відстань, 

то зображення предмета в цій лінзі... 

А. ... пряме уявне зменшене.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Б  .... пряме уявне збільшене. 

В. ... обернене дійсне зменшене.                                                                                                                                                                                                                                                      

Г. ... обернене дійсне збільшене     

11. Які речовини найбільше посилюють магнітне поле? 

А. Рідини.                                                                                                                                                                                                           

Б. Парамагнетики.        

В. Діамагнетики.                                                                                                                                               

Г. Феромагнетики          

12. Чому радіоактивні промені небезпечні для живих істот? 

А. Вони викликають іонізацію, руйнують хімічні зв'язки в білкових молекулах.  

Б. Вони можуть викликати реакцію поділу ядер атомів. 

В. Вони викликають виділення великої кількості теплоти. 

Г. Вони можуть викликати реакцію термоядерного синтезу в Затверджую 

 



«Затверджую» 

В. о. директора ДПТНЗ МПЛ 

                                                                            __________ Я.В.Матвєєва 

 

Тести з предмета «Математика» 

Варіант 1 

1. Знайти значення виразу  . 

А. – 7;   Б. 7;   В. 9;   Г. . 

2. Яке з чисел є коренем рівняння 2х =  – 7х + 9? 

А.  –1;   Б. – 4,8;   В. 1;   Г. 4,8. 

3. Округлити число 18, 486 з точністю до десятих. 

А. 18,48;   Б. 18, 49;   В. 18,4;   Г. 18,5. 

4. Виконати множення ∙ = 

А. ;   Б. ;   В. Г. . 

5. Виконати додавання  + . 

А.  Б. В. Г. . 

6. Розв’язати нерівність 6х > х + 15. 

А. х Б. х > 3;  В. х < 3;  Г. х < – 3. 

7. Скільки відсотків число 16 складає від числа 80? 

А. 30%;   Б. 35%;   В. 40%;   Г. 20%. 

8. Знайти область визначення функції y = . 

А. х є (8; – ∞); Б. х є (– ∞; + ∞); В. х є (– 2; + ∞); Г. х є (– ∞; – 2) + ∞). 

9. Яке з наведених тверджень хибне? 

А.  – 4 – ціле число;   Б.  – 4 – натуральне число;  

В.  – 4 – раціональне число;   Г.  – 4 – дійсне число. 

10. У прямокутному трикутнику один з катетів дорівнює 7см, а гіпотенуза – 15см. 

Знайти інший катет. 

А. 8см;   Б. 10см;   В. 4 ∙ Г. 15 ∙ см. 

11. Які з фігур на малюнку є розгортками куба? 

                       

                           

                       

       А.                                         Б.                                В.                              Г. 

12. Якщо  = b –  , то a =  

А. Б. В. Г. . 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Варіант 2 

1. Знайти значення виразу  . 

А. 8;   Б. 7;   В. 4;   Г. . 

2. Яке з чисел є коренем рівняння 4х =  – 3х – 21? 

А.  –3;   Б. – 5;   В. 3;   Г. 5. 

3. Округлити число 19, 254 з точністю до десятих. 

А. 19,2;   Б. 19, 25;   В. 19,3;   Г. 19,26. 

4. Виконати множення = 

А. ;   Б. ;   В. Г. . 

5. Виконати віднімання  –  . 

А.  Б. В. Г. . 

6. Розв’язати нерівність 4х < х + 12. 

А. х Б. х > 4;   В. х < 4;   Г. х < – 4. 

7. Скільки відсотків число 25 складає від числа 125? 

А. 40%;   Б. 35%;   В. 20%;   Г. 30%. 

8. Знайти область визначення функції y = . 

А. х є [ – 1,5; – ∞); Б. х є (– 1; + ∞); В. х є [0; + ∞); Г. х є (– ∞; – 3) + ∞). 

9. Яке з наведених тверджень хибне? 

А.  – 7 – ціле число;   Б.  – 7 – раціональне число;  

В.  – 7 – натуральне число;   Г.  – 7 – дійсне число. 

10. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 19 см. Знайти довжину основи 

трикутника, якщо бічна сторона на 2 см довша за основу. 

А. 4 см;  Б. 5 см;  В. 6 см;  Г. 7 см. 

11. Які з фігур на малюнку є розгортками куба? 

                       

                       

                       

       А.                                      Б.                                      В.                               Г. 

12. Якщо  =  – p , то a =  

А. Б. В. Г. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Варіант 3 

1. Знайти значення виразу  . 

А. 9;   Б. 7;   В. 8;   Г. . 

2. Яке з чисел є коренем рівняння 3х =  – 2х + 25? 

А.  –23;   Б. – 5;   В. 23;   Г. 5. 

3. Округлити число 17, 738 з точністю до десятих. 

А. 17,7;   Б. 17, 73;   В. 17,74;   Г. 17,8. 

4. Виконати множення = 

А. ;   Б. ;   В. Г. (y∙z)3. 

5. Виконати віднімання  –  . 

А.  Б. В. Г. . 

6. Розв’язати нерівність 7х + 12 < 3х 

А. х Б. х > 3;   В. х < 3;   Г. х < – 3. 

7. Скільки відсотків години становлять 24 хвилини? 

А. 40%;   Б. 35%;   В. 20%;   Г. 30%. 

8. Знайти область визначення функції y = 7х2 + 36. 

А. х є [ – 5; – ∞); Б. х є (0; + ∞); В. х є (– ∞; + ∞); Г. х є (– ∞; – 7) + ∞). 

9. Яке з наведених тверджень хибне? 

А.  – 5 – дійсне число;   Б.  – 5 – раціональне число;  

В.  – 5 – натуральне число;   Г.  – 5 – ціле число. 

10. Дано рівнобедрений трикутник із кутом між бічними сторонами 900. Знайти 

кут, суміжний із кутом при основі трикутника. 

А. 450;  Б. 1350;  В. 600;  Г. 750. 

11. Які з фігур на малюнку є розгортками куба? 

                       

                       

                       

       А.                                      Б.                                      В.                               Г. 

12. Якщо  =  + p , то m =  

А. Б. В. Г. . 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 9 

                                                                        

                                                                                                  Затверджую 

                                                                                                  В.о.директора  МПЛ   

                                                                                                   ________Я.В.Матвєєва 

     

                  Графік проведення випробувань з абітурієнтами 2020 р. 

 
Група Дата Час Аудиторія 

 

Електрослюсар (слюсар) 

черговий та з ремонту 

устаткування; 

електрогазозварник  

(9 кл.) 

19.08 9. 00 103 

Електрозварник ручного 

зварювання,  

(11 кл.) 

20.08 9.00 103 

 

Кухар  

(9 кл.) 

 

21.08 9. 00 406 

Кравець 

(9кл.) 
22.08 9.00 203 

Продавець продовольчих 

товарів 

(11 кл.) 

23.08 9.00 103 

Штукатур; лицювальник – 

плиточник; маляр 

(11 кл.) 

21.08 12.00 405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №10 
 

                                                                                                                                    

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

"МАРГАНЕЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ" 

 

Н А К А З 

Від 06.11.2019р.                                м. Марганець                                        № 273 

«Про створення апеляційної комісії 

для розгляду спірних ситуацій з питань 

 дотримання процедури проведення та  

об’єктивності зарахування до МПЛ 

у 2020/2021 навчальному році» 

  

       Відповідно до «Правил прийму  в ДПТНЗ «Марганецький професійний ліцей», 

Положення  про ПТНЗ, Положення  про приймальну комісію ДПТНЗ 

«Марганецький професійний ліцей»  

НАКАЗУЮ: 

1. Створити  апеляційну комісію для розгляду спірних ситуацій з питань 

дотримання процедури проведення та об’єктивності зарахування до МПЛ. 

2. Затвердити персональний склад  апеляційної комісії у такому складі: 

       Бєлікова А.С. – заступник директора з НВР 

       Боровко Г.О. - старший майстер 

       Петровська І.О..- методист 

       Гельцер О.В. – викладач, голова методкомісії загальноосвітніх дисциплін. 

3. Організувати скликання персонального складу апеляційної комісії за наявності 

заяв батьків (учнів) щодо незгоди їх з результатами зарахування до МПЛ. 

 Протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви розглянути заяву 

конкретного учня. Оформити протокол за підписом усіх членів комісіїі.  

4. Дотримуватися принципів об’єктивності та неупередженості при розгляді 

матеріалів заяв. Рішення апеляційної комісії вважати остаточним. 

 

                В.о.директора                                                     А.С.Бєлікова                                           

 

                                                                                 



 

  « Затверджую» 

                                                                                        В.о.директора ДПТНЗ «МПЛ»      

                        ________Я.В.Матвєєва 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ 

ДПТНЗ «Марганецький професійний ліцей» 

1. Це Положення визначає основні функції та особливості діяльності 

апеляційної комісії  ДПТНЗ «Марганецький професійний ліцей» (далі – 

апеляційна комісія). 

2. Апеляційна комісія створюється з метою розгляду апеляційних заяв щодо 

результатів тестових вступних випробувань  і співбесід (далі – апеляційна 

заява). 

3. Дія цього Положення поширюється на апеляційну комісію, осіб, які 

проходили тестові вступні випробування  чи співбесіду та особисто подали 

апеляцію (далі – заявники). 

4. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, 

наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Правилами 

прийому до ДПТНЗ «МПЛ», Положенням про приймальну комісію  та цим 

Положенням. 

5. Склад апеляційної комісії формується з числа  вчителів, які не є членами 

приймальної комісії. 

6. Очолює роботу апеляційної комісії голова апеляційної комісії, викладач чи 

майстер в/н призначений наказом директора. 

7. Персональний склад апеляційної комісії (не менше п'яти осіб) 

затверджується наказом директора . 

8. Організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний та об'єктивний розгляд 

апеляційних заяв щодо результатів, ведення справ, збереження документів 

забезпечує її голова. 

9. Апеляційні заяви приймаються в письмовому вигляді не пізніше наступного 

робочого дня після оголошення результату тестування, співбесіди. 

10. Апеляційна заява розглядається протягом дня з моменту її подання на 

засіданні апеляційної комісії в присутності заявника. 

11. Апеляційна заява не є підставою для призначення повторного тесту, 

повторної співбесіди, додаткове опитування вступника при розгляді 

апеляційної заяви не допускається. 

12. Під час розгляду апеляційної заяви комісією встановлюються: 

o об'єктивність оцінювання відповідей заявника на тестові  питання, 

питання співбесіди. 

13. Апеляційна комісія має право: 

o одержувати в установленому порядку від екзаменаційних та 

атестаційних комісій інформацію та документи (листи відповідей, 

екзаменаційні відомості тощо), необхідні для виконання покладених на 

неї завдань; 

o залучати кваліфікованих фахівців для встановлення об'єктивності 

оцінювання екзаменаторами відповідей на тестові питання; 



o у разі потреби отримувати від заявника додаткову інформацію, 

необхідну для прийняття остаточного рішення. 

14. Після розгляду апеляційної заяви виноситься рішення про:  

o залишення результату без змін або необхідність повторного перегляду 

роботи вступника відповідною атестаційною або предметною комісією. 

Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом засідання комісії.  

15. Рішення апеляційної комісії приймається простою більшістю голосів за 

умови присутності не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів 

апеляційної комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» 

приймається рішення, яке підтримав голова апеляційної комісії. 

16. Рішення апеляційної комісії є остаточним та не підлягає оскарженню. 

17. Документами про діяльність апеляційної комісії, що зберігаються у сейфі 

голови апеляційної комісії протягом року, є: 

o апеляційні заяви щодо результатів співбесід та екзаменів; 

o протоколи засідань комісії; 

o матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв щодо результатів 

екзаменів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   Додаток 11 
 

 

 

 

Г Р А Ф І К 

роботи спеціалістів в Марганецькому центрі   

первинної медико-санітарної  допомоги 

 

 

 

 

 

 1. ЛОР   з 8-00  до  13-00 

 

 

2.Дерматолог  з 8-00 до  16-00 

 

3.Флюорографія        з 8-00 до  16-00 

 

4.Бак.лабораторія з 8-00 до  15-00 

 

5.Аналізи(лабораторія) з 8-00 до  10-00 

 

                                      6. Сімейний лікар  по графіку 

 

                                      7. Гінеколог            по графіку 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 



                                                                                                    Додаток 12  
 Д О В І Д К А 

про стан здоров’я особи, яка вступає в учбовий заклад 

Міністерства освіти і науки України 
 

Назва учбового закладу та його профіль                 МПЛ  м. Марганець 

Професія _________________________________________________________________________ 

місце знаходження учбового закладу: вул. Радянська, 41 

1 Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________________________________________ 

2 Рік, місяць, число народження _______________________________________________________ 

3 Місце народження __________________________________________________________________ 
(республіка, край, область, місто, район, село) 

4Стать__________________________  

5 Освіта____________________________________________ 
   (скільки класів закінч. І коли) 

6 До числа якої молоді відноситься: міської, колгоспної, сільської, або являється вихованцем 

дитячого будинку (потрібне підкреслити). 

7 Адреса місця проживання ___________________________________________________________ 
 

“ ___ “ _________20__ р.   Директор учбового закладу   ___________  Я.В.Матвээва  

 

Дані медичного огляду медичної комісії 
 

I Антропометричні дані 

Вага 

в кг 

Зріст 

в см 

Розмір грудної клітки при Група для за- 
нять фізичною 

культурою 
Примітка 

вдиху видиху паузі 

 

 

      

 

II Анамнестичні дані 

_________________________                                              Дата ______________________________ 

III Дані об’єктивного дослідження 

 Аналіз крові_______________________________________________________________________ 

_Реакція Пірке _____________________________________________________________________ 
 

Висновки лікарів: 

нарколог _________________________________________________________________________ 

психіатр__________________________________________________________________________ 

рентгенолог_______________________________________________________________________ 

 фтизіатр _________________________________________________________________________ 

 хірург ___________________________________________________________________________ 

невропатолог або психоневролог _____________________________________________________ 

отоларинголог _____________________________________________________________________ 

 окуліста: гострота зору правого ока___________________________________________________ 

                 гострота зору лівого ока ____________________________________________________   

 зубного лікаря, стоматолога _________________________________________________________ 

 терапевта ________________________________________________________________________ 

Висновок комісії про придатність до навчання, з зазначенням профілю професії (в разі висновку 

про непридатність, зазначити статтю розпису захворювань). 

 Годний навчатись і працювати за професією (вказати повністю) 

__________________________________________________________________________________ 

Голова медичної комісії ________________________________ 
     (підпис розбірливо) 

“ __ “ _____________ 20__ року 

М.П. Рішення про зарахування в учбовий заклад 

_________________________________________________________________________________ 

                                  

Директор учбового закладу______________  Я.В.Матвєєва 

“ __” _______________ 20__ року 

                                                                                                      

       


