Міністерство освіти і науки України
Відокремлений структурний підрозділ
«Технічний фаховий коледж
Луцького національного технічного університету»
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засідання приймальної комісії
18 травня 2022 р.
Засідання приймальної комісії
ТФК Луцького НТУ
Голова приймальної комісії - Герасимчук О.О.
Відповідальний секретар ПК - Кшановський Р.О.
Присутні: члени приймальної комісії - Буснюк С.В., Андрощук 1.1.,
Божидарнік Т.В., Шавиріна Є.І., Придюк В.М., Євсюк М.М., Вовк П.Б.,
Динько І.М., Даценко О.Л., Харицький В.О., Віннік О. В., Терещенко А.В., Цвіль
О.В., Пантілєєв В.О., Сидорчук С.В., Дрібниця В.А., Харицька Н.О., Романюк
П.М., Кіперчук Н.В., Казмірчук В.О., Щудлюк М.О., Марчук А.В., Пилюк О.В.
Запрошені представники студентства: Озінович В. (22-КІ), Сиротюк О. (22-Дз),
Вавренчук М. (31-Дз).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд Порядку прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного
степеня «Фаховий молодший бакалавр» у 2022 році (наказ МОН 20 квітня 2022
року №364 (зі змінами від 02 травня 2022 року наказ №400), зареєстрований у
Міністерстві юстицій України, 3 травня 2022 року №486/37822).
СЛУХАЛИ:
Кшановського Р.О., відповідального секретаря приймальної комісії Інформацію про Порядок прийому на навчання до закладів фахової передвищої
освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший
бакалавр» у 2022 році. •
УХВАЛИЛИ:
1. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники проходитимуть
індивідуальну усну співбесіду на базі БСО до ТФК Луцького НТУ, крім
Дизайну встановити:
- українська мова;
- математика;
2. Для вступу на основі ОКР «кваліфікованого робітника» - у формі
індивідуальної усної співбесіди з фахового предмету та розгляду мотиваційного
листа (за кошти фізичних або юридичних осіб).

3.
Проведення вступних випробувань для вступу до ТФК Луцького НТУ на
основі базової та повної загальної середньої освіти на спеціальність Дизайн
денної форми навчання, встановити:
- творчий конкурс (рисунок).
4. Для вступу на основі ПЗСО, крім спеціальності Дизайн - у формі
розгляду мотиваційного листа (за кошти фізичних або юридичних осіб).
5. Для всіх вступників, які вступають на навчання до ТФК Луцького НТУ
за кошти фізичних або юридичних осіб (крім спеціальності Дизайн на основі
БСО та ПЗСО) - у формі розгляду мотиваційного листа.
6. Встановити, що особи, знання яких за індивідуальну усну співбесіду або
творчий конкурс з рисунку оцінено нижче за «позитивну» оцінку в 100 балів до
участі у конкурсному відборі за кошти державного або регіонального
замовлення не допускається.
7.
Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних
випробувань, що проведені коледжем, розкрити у Положенні про апеляційну
комісію ТФК ЛНТУ.
9. Затвердити графік роботи приймальної комісії:
Приймальна комісія ТФК Луцького НТУ працює за таким графіком:
робочі дні тижня (понеділок - п’ятниця) - з 900 год. до 1800 год.;
обідня перерва з ІЗ00 год. до 1400 год.; вихідні дні - субота та неділя.
Вважати робочими днями: суботу (02.07, 09.07, 31.07) - з 900 год. до 1500 год.;
неділю (у випадку необхідності проведення вступних випробувань,
оприлюднення результатів вступних випробувань чи оприлюднення
рейтингових списків, день закінчення подання документів або закінчення
строку вибору вступниками місця навчання).
10. Заяви від вступників щодо вступу до ТФК Луцького НТУ на основі
базової та повної загальної середньої освіти на усі спеціальності для здобуття
фахової передвищої освіти приймати в електронній формі, крім визначених у
Правилах прийому випадках.
11. Рішенням приймальної комісії результати індивідуальної усної
співбесіди з української мови та математики щодо вступу на певну конкурсну
пропозицію може бути зараховано, за заявою вступника, для участі в
конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в ТФК Луцького НТУ.
14. Для пільгових категорій відповідно до Правил прийому передбачено
тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною
спеціальністю.
15. ТФК Луцького НТУ не проводить прийом на навчання іноземців та осіб
без громадянства у зв’язку з відсутністю ліцензії на підготовку іноземних
громадян.
Проголосували: «За» - одноголосно, «проти» - немає, «утримались» немає.
Голова приймальної комісії
Відповідальний секретар
приймальної комісії

Роман КШАНОВСЬКИИ

