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ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
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НАКАЗ

09.02.2022 р. м. Львів №17

Про створення та роботу 
приймальної комісії училища 
по прийому учнів на навчання на 2022- 2023 н. р.

З метою організації набору учнів на навчання, керуючись Правилами 
прийому до ДНЗ «Львівське ВПХУ», Правилами прийому до ДНЗ «Львівське 
ВПХУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти 
«Фаховий молодший бакалавр» у 2022 році та Положенням про Приймальну 
комісію ДНЗ «Львівське ВПХУ», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
від 29.10.2021 № 1159 "Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів 
фахової передвищої освіти в 2022 році", -

1. Призначити:
1.1. Приймальну комісію у складі:
Голова комісії - Обнявка Н. М., директор училища
Заст. голови комісії - Луб Н. І., заст. директора з НВР
Відповідальний секретар - Дем’янчук І. А., соціальний педагог

Наказую:

Члени комісії: Турчиняк Н.В., заст. директора з НВР
Сава Х.Б., голова батьківського комітету
Сторожук Н. Б., голова учнівського профкому
Осипович Л.Я., методист
Фургало Д. М., вихователь
Гаврилів Т. О., лаборант

1.1. Відбіркову 
комісію у складі:

Турчиняк Н.В., заст. директора з НВР 
Бубняк Д. І., бібліотекарка
Дем’янчук І. А., соціальний педагог

* •



1.2 Фахову 
екзаменаційну 
комісію у складі:

Луб Н. І., заст. директора з НВР
Погребняк О.С., голова предметно-циклової методичної 
комісії художніх дисциплін
Бобиляк В. В., старший майстер

1.4.Апеляційну 
комісію у складі:

Обнявка Н. М., директор училища
Сава Х.Б., голова батьківського комітету
Сторожук Н. Б., голова учнівського профкому
Лісова О. П., практичний психолог

1.5 Комісія для 
проведення 
співбесід:

Луб Н. І., заст. директора з НВР
Осипович Л.Я., методист
Тимків М. 0., голова предметної методичної комісії 
інноваційних методів навчання
Бобиляк В. В., старший майстер

2. Приймальній комісії:
2.1 Роботу проводити згідно Правил прийому в ДНЗ «Львівське ВПХУ» на 

2022 р., Правилами прийому до ДНЗ «Львівське ВПХУ» для здобуття освітньо- 
професійного ступеня фахової передвищої освіти «Фаховий молодший бакалавр» 
у 2022 році та Положення про приймальну комісію.

2.2 Подані оригінали документів зберігати у закладі освіти протягом усього 
періоду навчання здобувана освіти.

2.3 Провести вступні бесіди з питань вибору професій, умов навчання, 
матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, 
подальшого працевлаштування після закінчення навчального закладу.

3. Заступнику директора з НВР Луб Н. І :
3.1. Організувати та розпочати роботу приймальної комісії з 1 червня 2022 

року.
3.2. Організувати роботу приймальної комісії в дистанційному режимі, 

шляхом заповнення абітурієнтами он-лайн - анкет, розміщених на сайті училища з 
подальшим поданням оригіналів документів, необхідних для зарахування на місця 
регіонального замовлення, шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з 
обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, а також 
шляхом надсилання сканованих копій документів, з накладанням на відповідні 
файли кваліфікованого електронного підпису вступника на електронну адресу 
Приймальної комісії училища.

3.3. Підготувати всю необхідну документацію приймальної комісії.
3.4.Оформити приміщення приймальної комісії (кабінет №13) необхідною 

профорієнтаційною наочною агітацією.



3.5. Розмістити оголошення про набір учнів на сайті училища та в соціальних 
мережах.

3.6.Оновити рекламні оголошення та буклети про заклад.

4. Старшому майстру Бобиляку В. В., голові предметно-циклової методичної 
комісії художніх дисциплін - Погребняк О.С., голові предметної методичної 
комісії інноваційних методів навчання Тимків М. О.:

4.1. Підготувати та встановити експонати технічної творчості, зразки 
виробів, наочність за всіма професіями в приміщенні приймальної комісії.

І

5. Секретарю приймальної комісії Дем’янчук І. А.:
5.1. Оформити всю необхідну документацію приймальної комісії (книгу 

прийому, зразки заяв, медичні довідки, договори, тощо).
5.2. Своєчасно звітувати про хід прийому в Управління ПТО Львівської 

облдержадміністрації в установлені строки.
5.3. Нести особисту відповідальність за прийом, зберігання та оформлення 

документів абітурієнтів.

6. Медичній сестрі та керівнику фізичного виховання.:
6.1. Забезпечувати інформування вступників, їх батьків про якісне 

проходження медогляду(довідка - форма 086) та проби Руф’є (довідка - форма 086- 
1\о), наявності висновків ЛКК у дітей з особливими освітніми потребами.

6.2. Контролювати за своєчасною подачею вступниками до приймальної 
комісії вищевказаних довідок.

7.Зарахування до ДНЗ «Львівське ВПХУ» провести шляхом конкурсного відбору:
7.1 На професії художнього спрямування - за результатами вступних 

випробувань з рисунку та композиції, та рейтингу середнього балу успішності 
відповідного документу про освіту.

7.2 На професії будівельно-реставраційного спрямування - за результатами 
співбесіди та результату середнього балу відповідного документу про освіту.

7.3. Поза конкурсом або без вступних випробувань зараховувати осіб, які 
належать до відповідних категорій вказаних в п. 5.1 Правил прийому в училище.

8. Прийом для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти 
«Фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю «Дизайн» та «Образотворче 
мистецтво, декоративне мистецтво; реставрація» провести шляхом конкурсного 
відбору - за результатами вступних випробувань з української мови або 
сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, на власний розсуд вступника, 
фахових вступних випробувань з рисунку та необхідного рівня кваліфікації з 
відповідної професії.



9. Контроль за виконанням даного наказу зали

Директор училища
Вик. заст. директора з НВР Луб Н. І.

ю за собою.

Надія ОБНЯВКА

З наказом№ 17 від 09.02.2022 р. ознайомлені:


