
Міністерство освіти і науки України 

Луцький національний технічний університет 

ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж  

Луцького національного технічного університету» 

 

ПРОТОКОЛ № 14 

засідання приймальної комісії 

30 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. Розгляд екзаменаційних матеріалів для вступних випробувань на  основі базової  

(9 кл.) середньої освіти  

2. Розгляд екзаменаційних матеріалів для вступних випробувань на  основі повної  

( 11кл.) загальної середньої освіти  

 

І СЛУХАЛИ: 

–  Романчук Н.В., відповідальний секретар приймальної комісії – Інформація з Правил 

прийому про порядок вступу до коледжу вступників на основі базової середньої освіти. 

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

вступних випробувань з предметів українська мова і математика  у формі завдань для  

індивідуальної усної співбесіди чотирьох рівнів складності (початковий, середній, 

достатній, високий) для вступників на основі базової (9кл) середньої освіти денної форми 

здобуття освіти. 

   

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити екзаменаційні матеріали вступних випробувань з предметів українська 

мова і математика у формі завдань (питання, задачі, вправи тощо) для індивідуальної усної 

співбесіди чотирьох рівнів складності (початковий, середній, достатній, високий) для 

вступників на основі базової (9 кл.) середньої освіти для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра спеціальностей:  

274 Автомобільний транспорт; 

071 Облік та оподаткування; 

073 Менеджмент; 

122 Комп’ютерні науки; 

275 Транспортні технології; 

133 Галузеве машинобудування. 

 

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

 

ІІ СЛУХАЛИ: 

   –  Романчук Н.В., відповідальний секретар приймальної комісії – Інформація з Правил 

прийому про порядок вступу до коледжу вступників на основі повної (11кл.) загальної 

(профільної) середньої освіти. 



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

вступних випробувань з предметів українська мова і математика  у формі завдань для  

індивідуальної усної співбесіди чотирьох рівнів складності (початковий, середній, 

достатній, високий) для вступників на основі повної (11кл) загальної (профільної) середньої 

освіти заочної форми здобуття освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. . Затвердити екзаменаційні матеріали вступних випробувань з предметів українська 

мова і математика у формі завдань (питання, задачі, вправи тощо) для індивідуальної усної 

співбесіди чотирьох рівнів складності (початковий, середній, достатній, високий) для 

вступників на основі повної (11 кл.) загальної (профільної) середньої освіти для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра спеціальностей:  

274 Автомобільний транспорт; 

071 Облік та оподаткування; 

073 Менеджмент. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                    Тетяна СЕЛІВОНЧИК 

 

Відповідальний  секретар приймальної комісії                     Ніна РОМАНЧУК 

 

 

 


