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Присутні: Бабарика С.Ф., Валерко В.П. Вегера Т.Г.,  
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      Романчук Н.В., Русаков Д.С., Самчинська С.С., 
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Порядок денний: 

1. Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році 

(Наказ МОН України від 29.10.2021р. №1159, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 

24.12.2021р. №1668/37290). 

 

СЛУХАЛИ: 

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

Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заяви від вступників щодо вступу до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» на основі базової або  

повної загальної середньої освіти на усі спеціальності денної та заочної форм  здобуття 

освіти приймати в електронній формі, крім визначених у Правилах прийому випадках.  

Вступники можуть подати заяви до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» на три спеціальності, на 

яких передбачено прийом за держзамовленням. 

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб не обмежується. 

2. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 

подаватимуть сертифікати ЗНО (складатимуть вступні випробування)  для вступу до ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ» на основі повної загальної середньої освіти на усі спеціальності заочної 

форми здобуття освіти встановити:  

– українська мова;  

– математика або історія України (на вибір вступника). 

3. Замість результатів з української мови можуть використовуватися результати ЗНО 

з української мови та літератури. У 2022 році приймаються сертифікати 2019, 2020, 2021 та 

2022 років. 

4. Форму вступних випробувань для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти на усі спеціальності заочної форми здобуття освіти встановити: 

– українська мова  – письмовий (тести); 

– математика  – письмовий (тести) або історія України – письмовий (тести). 

5. Перелік конкурсних предметів та форму проведення вступних випробувань, для 

вступу до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» на основі базової середньої освіти  на усі спеціальності 

денної форми здобуття освіти, встановити: 

– українська мова (тести);  

– математика (тести). 



6.  Базовим предметом для денної форми здобуття освіти прийняти математику, для 

заочної форми  здобуття освіти – математику або історію України. 

7. Результати вступних іспитів для вступників на основі базової (повної) загальної 

середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

8. Максимальний конкурсний бал вступникам на основі базової (9кл) і повної (11кл) 

загальної середньої освіти встановити таким, що дорівнює 650. 

9. Встановити, що особи, знання яких було оцінено нижче, ніж 100,0 балів (200- 

бальної шкали оцінювання), тобто ті, хто не подолав «порогового балу» («склав/ не склав») 

до наступного іспиту та до участі у конкурсному відборі не допускаються. 

10. Мінімальне значення кількості балів сертифіката ЗНО (вступних іспитів) заочної 

і денної форм здобуття освіти з української мови (української мови та літератури) і 

математики або історії України встановити на рівні 100 балів (за 100-200 бальною шкалою 

оцінювання) з якими вступники допускаються до участі у конкурсному відборі. 

11. Встановити, що голова відповідної предметної екзаменаційної комісії здійснює 

перепровірку письмових екзаменаційних робіт, які оцінені членами відповідних 

екзаменаційних комісій менше, ніж на 100 балів, більше, ніж на 180 балів за 200-бальною 

(від 100 до 200 балів) шкалою оцінювання. 

12. Програми вступних випробувань (вступних іспитів, співбесіди) затверджуються 

головою приймальної комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ»  не пізніше 31 березня відповідного 

року вступної кампанії. Програми вступних іспитів, співбесід, фахових випробувань 

обов’язково оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) коледжу. У програмах мають 

міститися критерії оцінювання підготовленості вступників. 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти 

проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання  на основі повної загальної 

середньої освіти. 

13. Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних іспитів, що 

проведені коледжем, розкрити у Положенні про апеляційну комісію ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

14. Затвердити графік роботи приймальної комісії:  

Робочі дні тижня (понеділок – п’ятниця) –  з 900 до 1800год;  

субота– з 900 до 1300 год, (08.08 – до 1800 год);  

обідня перерва з 1300 год. до 1400 год.,  

вихідний – неділя. 

15. Строки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на здобуття освіти вступників на основі повної загальної середньої освіти 

(заочна форма здобуття освіти) встановити:  

Таблиця 1 

 

Етапи вступної кампанії 

Заочна форма здобуття освіти 

вступники на основі  повної 

загальної середньої освіти 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження 

необхідних документів 

 

з 01 липня 2022 р.  
Початок прийому заяв та документів 13 липня 2022 р. 

Прийом заяв та документів від осіб, які мають складати вступні 

випробування (іспити, співбесіда), що проводить  ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ» , закінчується 

 

 

о 1200год 05 серпня 2022 р 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО, закінчується 

 

о 1800год 09 серпня 2022 р.  

Вступне випробування у формі співбесіди проводиться 06 серпня 2022р. 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права здобувати  освіту за 

держзамовленням 

 

 

 

до 1800год 07 серпня 2022 р 



 

Строки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування вступників, вказаних в абзацах 4-7 пункту 1 розділу II Умов прийому 

встановлюються такими, що наведені у пункті 3 розділу V Умов прийому (як і для інших 

категорій вступників заочної форми здобуття освіти). 

Додаткова сесія прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної (профільної) 

середньої освіти, а також вступників, вказаних в абзацах 3-7 пункту 1 розділу II Умов 

прийому на вакантні місця ліцензованого обсягу за кошти фізичних/юридичних осіб заочної 

форми здобуття освіти проводиться у такі строки (див. таблиця 2) 

Таблиця 2 

Вступники, рекомендовані до зарахування за результатами 

співбесіди та за квотою-2, повинні виконати вимоги до 

зарахування на місця держзамовлення, з поданням письмової 

заяви про виключення з конкурсу на інші місця 

держзамовлення 

 

 

 

 

до 1800год 08 серпня 2022 р 

Зарахування вступників за результатами співбесіди та за 

квотою-2 на місця держзамовлення з  виключенням з конкурсу 

на інші місця держзамовлення, зарахованих за результатами 

співбесіди  та за квотою-2 

 

 

 

до 1800год 09 серпня 2022р. 

Строки проведення коледжем вступних іспитів з 06 серпня до 09 серпня 2022р. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО та вступних іспитів (у тому числі за квотою-

1), із зазначенням рекомендованих до зарахування 

оприлюднюється не пізніше 

 

 

 

12 год.  10  серпня 2022р. 

Виконання вимоги до зарахування: 

-на місця  держзамовлення  

-на місця за кошти фізичних, юридичних осіб, за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів 

 

до 18 год. 11  серпня 2022р. 

 

до 18 год. 13  серпня 2022р. 

Зарахування вступників: 

-на місця держзамовлення  

-за кошти фізичних та юридичних осіб, за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів 

 

до 12 год. 12  серпня 2022р. 

 

до 1200год. 15  серпня 2022р. 

Переведення на вакантні місця держзамовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб  

 

до 22 серпня 2022р. 

 

Етапи вступної кампанії 

Заочна форма здобуття освіти 

вступники на основі  повної 

загальної середньої освіти 

Початок прийому заяв та документів 18 серпня 2022 р. 

Прийом заяв та документів від осіб, які мають складати вступні 

випробування, що проводить  ВСП «КПЕФК ЛНТУ», 

закінчується 

 

 

о 1200год 06 вересня 2022 р 

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО, закінчується 

 

о 1800год 10 вересня 2022 р.  
Строки проведення коледжем вступних випробувань з 07 вересня до 10 вересня 2022р. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі 

сертифікатів ЗНО та вступних іспитів із зазначенням 

рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 

 

 

12 год.  12 вересня 2022р. 

Виконання вимоги до зарахування: 

-на місця за кошти фізичних, юридичних осіб 

 

до 18 год. 13 вересня 2022р. 

Зарахування вступників: 

-за кошти фізичних та юридичних осіб 

 

до 1200год. 14 вересня 2022р. 



 

16.Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

іншою спеціальністю абітурієнти можуть вступати на другий курс на вакантні місця 

ліцензованого обсягу. 

17. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

іншою, спорідненою в межах галузі знань спеціальністю, приймаються особи, які здобули 

раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень чи ступінь вищої освіти, на основі фахового 

вступного випробування. 

18. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-

кваліфікаційний рівень, ступінь фахової передвищої чи  ступінь вищої освіти, на основі 

вступного випробування у формі співбесіди. 

19. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

іншою спеціальністю приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту та 

здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахової 

передвищої чи  ступінь вищої освіти не менше одного року, виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план, на основі вступного випробування у формі співбесіди. 

20. Співбесіда для вступників ВСП «КПЕФК ЛНТУ» (які мають на це право) на 

основі базової (повної) середньої освіти проводиться за матеріалами навчальних предметів 

українська мова і математика. 

21. Затвердити перелік документів, які при вступі мають подати абітурієнти, 

зазначені у пунктах 17;18: паспорт (інший документ, що посвідчує особу і громадянство), 

диплом (молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра) з 

додатком, 4 кольорових фотокартки (3х4). 

22. Затвердити перелік документів, які при вступі мають подати абітурієнти, 

зазначені у пункті 19: паспорт (інший документ, що посвідчує особу і громадянство), 4 

кольорових фотокартки (3х4), довідку із закладу освіти, де навчається студент, про те на 

якому курсі, якої спеціальності, на якій формі здобуття освіти (денна, заочна та ін.), на 

бюджеті чи на контракті навчається, чи виконує у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план і що оригінал документа про повну загальну середню освіту з додатком до 

нього знаходиться у цьому закладі освіти. 

Копію документа про повну загальну середню освіту і додатка до нього завірити 

печаткою закладу освіти, в якому знаходиться оригінал, або у встановленому законом 

порядку. 

23. Реєстрацію вступників, зазначених у пунктах 17;18;19 здійснювати в окремому 

журналі кожної спеціальності. 

24. Строки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування вступників, вказаних у пунктах 17;18;19 встановити такими, що наведені у 

пункті 15 даної ухвали (як і для інших категорій вступників заочної форми здобуття освіти). 

25. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для 

зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, квотою-2 подаються 

вступником особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені  Правилами 

прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують 

підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у 

конкурсі за квотою-1, квотою-2 унеможливлюють їх реалізацію. 

26. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов 

особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної 

загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного 

замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником 

особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

передбачених у пункті 1 розділу Х Умов прийому. Не подані своєчасно документи, що 

засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця 

державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, 

унеможливлюють їх реалізацію. 



27. Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули базову та повну загальну 

середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний 

бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт. СК дорівнює 1,05. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без 

реєстрації, не застосовується. 

28. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного 

предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію може бути зараховано, за заявою 

вступника, для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ВСП «КПЕФК 

ЛНТУ». 

29. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому 

на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, правил прийому та укладення договору 

про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за участю батьків або 

законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані 

права та обов’язки  сторін. 

30. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного 

та регіонального замовлення може здійснюватися крім особистого подання шляхом:  

надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на 

адресу приймальної комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ», зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 

діяльності ЄДЕБО, в  терміни, визначені у розділі V  Умов прийому або відповідно до нього. 

Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому 

конверті; 

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 

електронного підпису вступника через електронний кабінет вступника.  

У таких випадках договір про навчання між ВСП «КПЕФК ЛНТУ» та вступником 

(за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) укладається 

впродовж десяти робочих днів від дати початку навчання. 

31. Договір (контракт) про надання освітніх послуг між ВСП «КПЕФК ЛНТУ» та 

фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або 

юридичний осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде 

укладено впродовж в продовж десяти календарних днів після видання наказу про 

зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. Оплата навчання 

здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

32. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не 

виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і надає 

рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком. Якщо після цього залишаться 

вакантні місця ліцензованого обсягу, приймальна комісія може надати рекомендації 

вступникам, які вирішили змінити спеціальність у межах ВСП «КПЕФК ЛНТУ», шляхом 

перенесення заяви за умови збігу конкурсних предметів та за умови, що таке перенесення не 

призводить до зарахування за відповідною формою здобуття освіти у терміни, які не 

відповідають Умовам прийому. 

33. Квота-1 встановлюється у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) 

загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями і 

оголошується одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення. 

34. Квота-2 встановлюється у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) 

загального обсягу державного замовлення за основними конкурсними пропозиціями і 

оголошується одночасно з оголошенням загального обсягу державного замовлення. 

35. Іноземці та особи без громадянства у тому числі закордонні українці, які 

постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують 

додаткового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з 

громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. 

Усі процедури вступної кампанії (прийом документів, вступні випробування, 

оприлюднення рейтингового списку, виконання вимоги до зарахування і зарахування 

вступників вище зазначених категорій) здійснюються у строки, зазначені у розділі V Умов 

прийому. 



36. Порядок роботи комісії з акредитації представників засобів масової інформації 

при приймальній комісії розкрити в окремому Положенні.  

37. Порядок роботи консультаційного центру допомоги абітурієнтам щодо подання 

електронних заяв розкрити в окремому Положенні.  

38. Порядок роботи Освітнього центру «Донбас-Україна», «Крим-Україна»  

розкрити в окремому Положенні. 

39. На період вступних випробувань здійснювати поселення іногородніх абітурієнтів 

у гуртожиток коледжу згідно порядку, передбаченого Положенням про поселення, 

проживання та правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

40. Рішення приймальної комісії, виражені у даній ухвалі, покласти в основу 

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

41. Відповідальними за розробку проєкту Правил прийому до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 

призначити ІЛЮШИКА І.М., заступника голови приймальної комісії, РОМАНЧУК Н.В., 

відповідального секретаря приймальної комісії. 

42. Розглянути Правила прийому до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 26 січня 2022 року на 

засіданні приймальної комісії. 

 

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

 

 

 

 

Голова приймальної комісії    Т.В.Селівончик 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Н.В. Романчук  


