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ПРОТОКОЛ № 5 

засідання приймальної комісії 

31 січня 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. Конкурсні пропозиції вступної кампанії 2022 року. 

  

I. СЛУХАЛИ: 

 1. Гончаренко О.О., член приймальної комісії заввідділення – Інформація щодо 

проєкту конкурсних пропозицій денної форми здобуття освіти на основі базової (9кл) 

середньої освіти, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра у 2022 році. 

 2. Вегера Т.Г., член приймальної комісії заввідділення – Інформація щодо проєкту 

конкурсних пропозицій заочної форми здобуття освіти на основі повної (11кл) загальної 

середньої освіти, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра у 2022 році. 

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

проєкту конкурсних пропозицій заочної форми здобуття освіти на основі повної (11кл) 

загальної середньої освіти, ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, ступеня 

фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році на вакантні місця 

ліцензованого обсягу за кошти фізичних/юридичних осіб. (Додаткова сесія прийому заяв і 

документів згідно Правил прийому на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» у 2022 році). 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Затвердити конкурсні пропозиції денної форми здобуття освіти на основі базової 

(9кл) середньої освіти, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра у 2022 році. 

 Додаток 1. Конкурсні пропозиції денної форми здобуття освіти на основі базової 

(9кл) середньої освіти, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра у 2022 році. 

 

 2. Затвердити конкурсні пропозиції заочної форми здобуття освіти на основі повної 

(11кл) загальної середньої освіти, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра у 2022 році. 

 Додаток 2. Конкурсні пропозиції заочної форми здобуття освіти на основі повної 

(11кл) загальної середньої освіти, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра у 2022 році. 

 



 3. Затвердити конкурсі пропозиції заочної форми здобуття освіти на основі повної 

(11кл) загальної середньої освіти, ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, 

ступеня фахового молодшого бакалавра, будь-якого ступеня вищої освіти для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022  році на вакантні 

місця ліцензованого обсягу за кошти фізичних/юридичних осіб. (Додаткова сесія прийому 

заяв і документів згідно Правил прийому на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ»  у 2022 році). 

 Додаток 3. Конкурсні пропозиції заочної форми здобуття освіти на основі повної 

(11кл) загальної середньої освіти, ОКР кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, 

ступеня фахового молодшого бакалавра,  будь-якого ступеня вищої освіти для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році на вакантні місця 

ліцензованого обсягу за кошти фізичних/юридичних осіб. (Додаткова сесія прийому заяв і 

документів згідно Правил прийому на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ»  у 2022 році). 

 

 4. Адміністратору ЄДЕБО Пастушку І.М. ввести конкурсні пропозиції в Єдину 

державну електронну базу освіти до 28 лютого 2022 року. 

 

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

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                      Т.В.Селівончик 

 

Відповідальний  секретар 

приймальної комісії                                                                                   Н.В. Романчук 


