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Луцький національний технічний університет 

ВСП «Ковельський промислово-економічний фаховий коледж 
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ПРОТОКОЛ № 7 

засідання приймальної комісії 

10 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. Розгляд програм вступних випробувань 

 

І. СЛУХАЛИ: 

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

вступних випробувань з конкурсних предметів 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити програми для підготовки та проведення вступних випробувань (іспити, 

співбесіда) з навчальних предметів, що є конкурсними предметами при вступі до ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ» за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра на основі 

базової та повної загальної середньої освіти, а саме:  з української мови на основі базової (9 

кл.) і на основі повної (11кл.) загальної (профільної) середньої освіти, з математики на основі 

базової (9 кл.) і на основі повної (11 кл.) загальної (профільної) середньої освіти, з історії 

України на основі повної (11 кл) загальної (профільної) середньої освіти,  а також програми 

фахових вступних випробувань на основі ОКР «Кваліфікований робітник». 

Додаток 1. Програми для підготовки та проведення вступних випробувань у ВСП 

«КПЕФК ЛНТУ». 

 

2. Приймальній комісії під час розробки екзаменаційних матеріалів (тести з 

української мови, тести з математики (на базі 9 кл.), тести з математики, української мови й 

історії України (на базі 11кл. загальної (профільної) середньої освіти), матеріалів співбесіди з 

української мови і математики) та матеріалів фахових вступних випробувань на основі ОКР 

«Кваліфікований робітник» керуватись вищезазначеними програмами. 

3. Предметно-екзаменаційним та апеляційної комісій у своїй роботі керуватись 

вищезазначеними програмами вступних випробувань з конкурсних предметів. 

4. Термін дії вищезазначених програм – протягом вступної кампанії  2022 року. 

  

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

 

 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                                                     Селівончик Т.В. 

 

Відповідальний секретар                                                                             

приймальної комісії                                                                                  Романчук Н.В.  


