
Міністерство освіти і науки України 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Ковельський промислово-економічний фаховий коледж 

Луцького національного технічного університету» 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

засідання приймальної комісії 

25 травня 2022 р. 

 

Голова – Селівончик Т.В. 

Секретар – Романчук Н.В. 

 

Присутні: Бабарика С.Ф., Валерко В.П. Вегера Т.Г.,  

      Гончаренко О.О.,  Ілюшик І.М.,  

      Наумич С.М. Пастушок І.М., Присада О.В., 

      Романчук Н.В., Русаков Д.С., Самчинська С.С., 

                  Селівончик Т.В., Чайка Л. П., Ющук Р.В.  

 

Порядок денний: 

1. Правила прийому на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ»  у 2022 році. 

2. Розгляд основної документації організації роботи приймальної комісії та її 

структурних підрозділів вступної кампанії 2022 року. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

           Романчук Н. В., відповідальний секретар приймальної комісії – Інформація щодо 

проєкту Правил прийому на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ»  у 2022 році.  

 

Керуючись Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 

2022 році, затвердженого 20.04.2022р. №364 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 03.05.2022р. №486/37822, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити Правила прийому на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» у 2022 році.  

Додаток 1. Правила прийому на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ»  у 2022 році. 

2. Подати Правила прийому на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» на розгляд 

педагогічної ради. 

3. Інформацію про Правила прийому на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» у 2022 році 

довести до відома вступників через засоби масової інформації (громадсько-політична газета 

«Вісті Ковельщини», Ратнівська районна газета «Ратнівщина», Турійська районна газета 

«Народне слово», Старовижівська районна газета «Сільські новини») та оприлюднити на 

вебсайті коледжу.  

4. Правила прийому на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» у 2022 році, які затверджено 

вченою радою ЛНТУ 27січня 2022 року протокол №6 втратили чинність. 

 

Проголосували: «За» – одноголосно, «проти» – немає, «утримались» –  немає. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Селівончик Т.В., голова приймальної комісії – Інформація  щодо проєкту Положення 

про приймальну комісію ВСП «КПЕФК ЛНТУ»,  Положення про функціональні обов’язки 

членів приймальної комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ», Положення про апеляційну комісію ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ». 

Ілюшик І.М., заступник голови приймальної комісії – Інформація щодо проєкту, 

Положення про проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди 

ВСП «КПЕФК ЛНТУ», Положення про порядок прийому для здобуття фахової передвищої 

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. 



 

 

Романчук Н. В., відповідальний секретар приймальної комісії – Інформація щодо 

проєкту Положення про консультаційний центр допомоги абітурієнтам щодо подання 

електронних заяв ВСП «КПЕФК ЛНТУ», Положення про комісію з акредитації 

представників засобів масової інформації  ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити основну документацію організації роботи приймальної комісії та її 

структурних підрозділів: 

Положення про приймальну комісію ВСП «КПЕФК ЛНТУ»; 

Положення про функціональні обов’язки членів приймальної комісії ВСП «КПЕФК 

ЛНТУ»; 

Положення про апеляційну комісію ВСП «КПЕФК ЛНТУ»; 

Положення про проведення вступних випробувань у формі індивідуальної усної 

співбесіди ВСП «КПЕФК ЛНТУ»; 

Положення про консультаційний центр допомоги абітурієнтам щодо подання 

електронних заяв ВСП «КПЕФК ЛНТУ»; 

Положення про комісію з акредитації представників засобів масової інформації  ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ»; 

      Положення про порядок прийому для здобуття фахової передвищої 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. 

Додаток 2. Основна документація організації роботи приймальної комісії та її 

структурних підрозділів. 

2. Подати вищезазначені Положення на розгляд педагогічної ради коледжу. 

3. Оприлюднити вищезазначені Положення на вебсайті коледжу. 

 

Проголосували: «За» – одноголосно, «проти» – немає, «утримались» –  немає. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                     Тетяна СЕЛІВОНЧИК 
 

Відповідальний секретар                                                                             

приймальної комісії                                                                    Ніна РОМАНЧУК   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


