
І. Загальні положення 

1. Підставою для оголошення прийому на навчання до Відокремленого 

структурного підрозділу  «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж 

Луцького національного технічного університету»  – (далі ВСП «КПЕФК ЛНТУ») 

є ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності з 

фахової передвищої освіти та затверджені вченою радою ЛНТУ Правила прийому. 

2. ВСП «КПЕФК ЛНТУ» оголошує прийом для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за переліком акредитованих 

освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами 

про акредитацію відповідних спеціальностей (див. Додаток 1) із терміном дії 

ліцензії: 

спеціальність 274 Автомобільний транспорт до 01.07.2026 р; 

спеціальність 275 Транспортні технології  (Автомобільний транспорт) до 01.07. 2021р  

спеціальність 133 Галузеве машинобудування  до 01.07.2028 р; 

спеціальність 122 Комп’ютерні науки до 01.07.2029р; 

спеціальність 073 Менеджмент до 01.07.2025 р; 

спеціальність 071 Облік і оподаткування до 01.07.2025 р.  

         Згідно з наказом Міністерством освіти і науки України від 30.10.2017р. 

№1432, зареєстрованим у Міністерстві  юстиції України 21.11.2017р. за 

№1423/31291 (зі змінами), на підставі чинних сертифікатів про акредитацію 

спеціальностей за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2015р. №266, визнано акредитованими освітні програми закладів 

вищої освіти, що реалізуються ними на першому (бакалаврському), другому 

(магістерському) рівнях вищої освіти та освітньо-кваліфікаційному рівні  

«молодший спеціаліст», на строк дії відповідних сертифікатів. 

         Відповідно до підпункту 4 пункту 2 розділу XIV «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про фахову передвищу освіту» сертифікати про 

акредитацію освітньо-професійних програм або спеціальностей за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, дійсні на день набрання чинності 

цим Законом, продовжуються до завершення навчання осіб, які вступили до 

відповідних закладів освіти для здобуття такого освітньо-кваліфікаційного рівня до 

31 грудня 2019 року, без необхідності їх переоформлення у разі завершення строку 

їх дії. 

         Отже, сертифікат, що підтверджує право ВСП «КПЕФК ЛНТУ» здійснювати 

підготовку фахівців зі спеціальності 275 Транспортні технології  (Автомобільний 

транспорт) дійсний  до 01.07. 2023р.   

         3. Правила прийому до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» розроблені приймальною 

комісією (далі – приймальна комісія) відповідно до законодавства України, у тому 

числі Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022р. 

(далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 29 жовтня 2021р. № 1159 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 24 грудня 2021р. № 1668/37290,  схвалені педагогічною радою ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ» та затверджені вченою радою ЛНТУ і діють протягом 

календарного року. 

  4. Прийом на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється на конкурсній 



 
 

основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом III цих Правил 

прийому. 

  5. Організацію прийому вступників до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» для здобуття 

фахової передвищої освіти здійснює приймальна комісія, склад якої 

затверджується наказом директора коледжу, який є її головою. 

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ», затвердженим педагогічною радою коледжу відповідно до 

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 

1353/27798. Положення про приймальну комісію ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 

оприлюднюється на вебсайті (вебсторінці) коледжу. 

Директор ВСП «КПЕФК ЛНТУ» забезпечує дотримання законодавства 

України, у тому числі Умов та цих Правил прийому, а також відкритість та 

прозорість роботи приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте у межах її повноважень, є підставою 

для видання відповідного наказу директором коледжу та/або виконання процедур 

вступної кампанії. 

Усі питання, пов’язані з прийомом на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ», 

вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії 

оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) ВСП «КПЕФК ЛНТУ» не 

пізніше наступного дня після їх прийняття. 

6.  Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, 

надання місць у гуртожитку гарантовано. Поселення вступників та студентів до 

гуртожитку проводиться відповідно до затвердженого у ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 

Положення (Додаток 5). 

   7. У цих Правилах прийому терміни вжито у таких значеннях: 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що проводиться у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з 

конкурсного предмета (предметів), фахового випробування; 

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає 

оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати 

якого зараховуються до конкурсного бала вступника або за результатами якого 

вступник допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних 

випробувань; 

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному 

відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

квота для іноземців  – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка 

використовується для прийому вступників з числа: 

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів 

України; 

закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного 

українця, і які не проживають постійно в Україні;   



 
 

квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може 

бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі 

вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;               

квота-2 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць у закладах 

освіти, розташованих у містах, в яких працюють освітні центри «Донбас-Україна» 

та «Крим-Україна» на базі закладів вищої та фахової передвищої освіти,   яка може 

бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі 

вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової 

передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та 

Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.03.2021 №271, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 15.04.2021р. за №505/36127 (далі – наказ №271) 

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти (відокремленого 

структурного підрозділу закладу освіти)  щодо кількості місць для прийому 

вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо-

професійних програм у межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, 

переліку конкурсних предметів, строку навчання на основі здобутого освітнього 

(освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. Розрізняють основні та 

небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує 

декілька освітньо-професійних програм тощо, в Правилах прийому зазначаються 

порядок розподілу здобувачів між ними та строки обрання здобувачами не раніше 

двох місяців після початку навчання; 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується 

за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками, з 

точністю до 0,001 відповідно до Умов та цих Правил прийому; 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на 

основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра відповідно до Умов прийому (незалежно від форми власності 

закладу освіти та джерел фінансування навчання); 

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних 

досягнень з якого (якої) враховується під час проведення конкурсного відбору на 

навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ»; 

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням); 

організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем група 

вступників, які вступають для здобуття фахової передвищої освіти за однією 

освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця; 

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з 

визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого 

бюджету (загальний обсяг державного або регіонального замовлення); 

право на зарахування за квотами – право вступника щодо зарахування на 

навчання до закладу освіти за квотою-1, квотою-2, що реалізується відповідно до 

Умов та цих Правил прийому; 



 
 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю 

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до 

Умов та цих Правил прийому; 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного 

предмета(ів)), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо 

надання вступнику рекомендації до зарахування; 

старші курси – курси освітньо-професійних програм закладів фахової 

передвищої освіти, окрім першого; 

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної 

комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про 

вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – 

ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку; 

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі  

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає перевірку 

здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше 

компетентностей; 

чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час 

вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу фахової передвищої 

освіти. 

Термін «ваучер» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про 

зайнятість населення».  

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України 

«Про закордонних українців». 

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту» 

та  «Про фахову передвищу освіту».  


