
 Міністерство освіти і науки України 

Луцький національний технічний університет 

ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж 

Луцького національного технічного університету» 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання приймальної комісії 

03 лютого 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. Створення апеляційної комісії. 

2. Створення предметних екзаменаційних комісій. 

3. Створення предметно-екзаменаційної комісії для проведення співбесіди. 

4. Розгляд інструкції щодо обов’язків чергових екзаменаторів під час проведення 

вступних випробувань.  

5. Призначення особи, відповідальної за перевірку достовірності даних, поданих 

вступниками для участі у конкурсному відборі за допомогою ЄДЕБО. 

6. Створення консультаційного центру допомоги абітурієнтам щодо подання  

електронних заяв при приймальній комісії. 

7. Створення комісії з акредитації представників засобів масової інформації при 

приймальній комісії. 

8. Створення Освітнього центру «Донбас-Україна», «Крим-Україна» 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Селівончик Т.В., голова приймальної комісії – Інформація про створення апеляційної 

комісії для розгляду апеляцій абітурієнтів, які вступають до ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити апеляційну комісію. 

Додаток 1. Склад апеляційної комісії. 

2. У своїй роботі керуватись Положенням про апеляційну комісію у ВСП «КПЕФК 

ЛНТУ»,  Положенням про організацію та проведення вступних випробувань  у ВСП «КПЕФК 

ЛНТУ», Положенням про проведення вступних випробувань у формі співбесіди у ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ», іншими нормативними документами у галузі освіти. 

3. Термін дії повноважень апеляційної комісії – протягом вступної кампанії 2022 

року. 

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

 

II. СЛУХАЛИ : 

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

складу предметно-екзаменаційних комісій. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити предметні екзаменаційні комісії для проведення вступного іспиту з 

математики й української мови (у вигляді тестових технологій) на основі базової  (9 кл.) 



середньої освіти денної форми здобуття освіти, а також для проведення письмових вступних 

іспитів з української мови, математики й історії України у вигляді тестових технології на базі 

повної  (11 кл.) загальної (профільної) середньої освіти для вступників заочної форми здобуття 

освіти, які мають право на участь у конкурсному відборі на основі вступних іспитів згідно 

Правил прийому. 

 Додаток 2.  Склад предметно-екзаменаційних комісій. 

 2. Предметним екзаменаційним комісіям у своїй роботі керуватися Положенням про 

приймальну комісію ВСП «КПЕФК ЛНТУ», Положенням про організацію та проведення 

вступних випробувань у ВСП «КПЕФК ЛНТУ», Положенням про проведення вступних 

випробувань у формі  співбесіди у ВСП «КПЕФК ЛНТУ», іншими  документами у галузі 

освіти 

3.Термін дії повноважень предметно-екзаменаційних комісій – протягом вступної 

кампанії 2022 року. 

 

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

 

ІII. СЛУХАЛИ: 

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

складу предметно-екзаменаційної комісії з проведення співбесіди 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Створити комісію для проведення співбесіди. 

Додаток 3. Склад комісії для проведення співбесіди  

2. Предметним екзаменаційним комісіям у своїй роботі керуватися Положенням про 

приймальну комісію ВСП «КПЕФК ЛНТУ», Положенням про організацію та проведення 

вступних випробувань у ВСП «КПЕФК ЛНТУ», Положенням про проведення вступних 

випробувань у формі  співбесіди у ВСП «КПЕФК ЛНТУ», іншими  документами у галузі 

освіти 

3. Термін дії повноважень предметно-екзаменаційної комісії із проведення 

співбесіди– протягом вступної кампанії 2022 року. 

 

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

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

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

організації  роботи чергових екзаменаторів для проведення вступних випробувань. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити інструкцію про обов’язки чергових екзаменаторів для проведення 

вступних випробувань у формі тестовий технологій. 

Додаток 4. Інструкція про обов’язки чергових екзаменаторів для проведення 

вступних випробувань у формі тестових технологій. 

2. У своїй роботі предметно-екзаменаційним комісіям керуватись вище зазначеною 

інструкцією. 

3. Термін дії вище зазначеної інструкції  – протягом вступної кампанії 2022 року. 

 

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

 

V. СЛУХАЛИ : 

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

призначення особи, відповідальної за перевірку достовірності даних, поданих вступниками 

для участі у конкурсному відборі, за допомогою ЄДЕБО. 

 

УХВАЛИЛИ: 



1. Призначити ПАСТУШКА Ігоря Миколайовича, члена приймальної комісії, 

адміністратора ЄДЕБО відповідальним за перевірку достовірності даних, поданих 

вступниками для участі у конкурсному відборі, за допомогою ЄДЕБО та ведення журналу 

реєстрації та перевірки сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти. 

2. Керуватись у своїй роботі, Правилами прийому до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» у 2022 

році,  Положенням про приймальну комісію ВСП «КПЕФК ЛНТУ», іншими нормативними 

документами в галузі освіти. 

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

  

VІ. СЛУХАЛИ : 

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

створення консультаційного центру допомоги абітурієнтам щодо подання електронних заяв 

при приймальній комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити консультаційний центр допомоги абітурієнтам щодо подання 

електронних заяв при приймальній комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 

2. Призначити  керівником консультаційного центру допомоги абітурієнтам щодо 

подання електронних заяв при приймальній комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 

ПАСТУШКА Ігоря Миколайовича 

3. Керуватись у своїй роботі Правилами прийому на навчання до ВСП «КПЕФК 

ЛНТУ» у 2022 році, Положенням про консультаційний центр допомоги абітурієнтам щодо 

подання електронних заяв при приймальній комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ», Положенням про 

приймальну комісію ВСП «КПЕФК ЛНТУ», іншими нормативними документами в галузі 

освіти. 

4. Термін роботи консультаційного центру – протягом вступної кампанії 2022 року. 

 

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

 

VІІ. СЛУХАЛИ : 

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

створення комісії з акредитації представників засобів масової інформації при приймальній 

комісії з метою реалізації принципів відкритості і прозорості проведення вступної кампанії. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити комісію з акредитації представників засобів масової інформації при 

приймальній комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

Додаток 5.  Склад комісії з акредитації представників засобів масової інформації при 

приймальній комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

2. Комісії з акредитації представників засобів масової інформації при приймальній 

комісії у своїй роботі керуватися Правилами прийому на навчання до ВСП «КПЕФК ЛНТУ» у 

2022 році, Положенням про приймальну комісію ВСП «КПЕФК ЛНТУ», Положенням про 

комісію з акредитації представників засобів масової інформації ВСП «КПЕФК ЛНТУ», 

іншими документами в галузі освіти.  

3. Термін дії повноважень комісії  з акредитації представників засобів масової 

інформації - протягом вступної кампанії 2022 року. 

4. Контроль за роботою комісії покласти на Ілюшика І.М., заступника директора з 

навчальної роботи, заступника голови приймальної комісії. 

5. З наказом ознайомити працівників та абітурієнтів коледжу. 

 

VІІІ. СЛУХАЛИ: 

Селівончик Т.В, голова приймальної комісії – Інформація про створення Освітнього 

центру «Донбас-Україна», «Крим-Україна» при приймальній комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ» 



Керуючись наказом МОН України «Про затвердження Умов прийому на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти  в 2022 році» від 29.10.2022р. № 1159, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 24.12.2021р. №1668/37290, Правилами прийому на навчання  до ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ» у 2022 р., рішенням приймальної комісії від 03.02.2022р. протокол №6, 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити при приймальній комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ» Освітній центр 

«Донбас-Україна», «Крим-Україна» для організації прийому для здобуття фахової передвищої 

освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим 

та м.Севастополя, тимчасово окупованих територій окремих районів  Донецької та Луганської 

областей, території населених пунктів на лінії зіткнення. 

2. Керівником Освітнього центру призначити заступника відповідального 

секретаря приймальної комісії Людмилу ЧАЙКУ.  

3. Написати Положення про порядок прийому на навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної 

Республіки Крим та м.Севастополя, тимчасово окупованих територій окремих районів  

Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення. 

4. Клопотатися перед Управлінням освіти виконавчого комітету Ковельської 

міської ради з пропозицією включити у склад Освітнього центру «Донбас-Україна», «Крим-

Україна» заклад загальної середньої освіти «Ліцей №11 м. Ковеля» 

5. Керівнику Освітнього центру узгодити план дій з дирекцією ліцею щодо річного 

оцінювання, державної підсумкової атестації, отримання документа про базову (повну) 

загальну (профільну) середню освіту осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, тимчасово окупованих територій окремих 

районів  Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, які 

виявили бажання вступати до закладу фахової передвищої освіти через Освітній центр 

«Донбас-Україна», «Крим-Україна» при приймальній комісії ВСП «КПЕФК ЛНТУ». 

6. Освітньому центру «Донбас-Україна», «Крим-Україна» у своїй роботі 

керуватися Законом України «Про фахову передвищу освіту», Законом України «Про освіту», 

Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», Умовами прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2022 році, затверджених наказом МОНУ 29.10.2021р №1459 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції від 29.12.2021р №1668/37290, Порядком прийому для 

здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які 

проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та 

м.Севастополя, тимчасово окупованих територій окремих районів  Донецької та Луганської 

областей, території населених пунктів на лінії зіткнення затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.03.2021р. №271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

15.04.2021р. за №505/36127. 

7. Термін роботи Освітнього центру «Донбас-Україна», «Крим-Україна» − 

протягом вступної кампанії 2022 року. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                      Т.В.Селівончик 

 

Відповідальний  секретар 

приймальної комісії                                                                                   Н.В. Романчук 


