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Засідання приймальної комісії 
ТФК ЛИТУ

Голова приймальної комісії -  Герасимчук О.О.
Відповідальний секретар ПК -  Кшановський Р.О.

Присутні: члени приймальної комісії -  Буснюк С.В., Андрощук І.І.,
Божидарнік Т.В., Шавиріна Є.І., Придюк В.М., Євсюк М.М., Вовк П.Б., 
Динько І.М., Даценко О.Л., Харицький В.О.Дерещенко 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.

Порядок денний:
1. Створення апеляційної комісії.
2. Створення предметних та фахових комісій.
3. Створення комісій для проведення індивідуальних усних співбесід з 
української мови та математики; комісії для проведення творчого конкурсу з 
рисунку для спеціальності «дизайн».
4. Створення комісій для проведення індивідуальної усної співбесід з фахового 
предмету для вступу на базі ОКР «кваліфікований робітник» на спеціальність 
274 «Автомобільний транспорт», 073 «Менеджмент та 182 «Технології легкої 
промисловості».
5. Створення комісії з розгляду мотиваційних листів.
6. Створення комісій для проведення співбесід (при вступі за ОКР 
«кваліфікований робітник»).
7. Про призначення особи, відповідальної за перевірку достовірності даних, 
поданих вступником для участі у конкурсному відборі за допомогою ЄДЕБО.
8. Про створення консультаційного центру при приймальній комісії.
9. Створення комісії з акредитації засобів масової інформації.

1.СЛУХАЛИ:
Кшановського Р. О., відповідального секретаря приймальної комісії -  

інформацію про створення апеляційної комісії для розгляду апеляцій та скарг 
від абітурієнтів та їх батьків.



1.УХВАЛИЛИ:
1. 1.Створити апеляційну комісію у наступному складі:

- Буснюк С. В., заступник директора з НР ТФК ЛИТУ, голова комісії,
- Аббасова Р. І., викладач математики ТФК ЛИТУ, член комісії,
- Чуй С.В., викладач української мови та літератури ТФК ЛИТУ, член 
комісії,
- Іванченко Г. П., викладач рисунку ТФК ЛИТУ, член комісії,
- Грабовець В.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів 

та транспортних технологій ЛИТУ,
- Даценко О.Л., голова ВЦК «Технології швейного виробництва» та 

«Дизайну», член комісії.
1.2. У своїй роботі керуватись Положенням про апеляційну комісію, 
Положенням про організацію та проведення вступних випробувань, 
Положенням про індивідуальну усну співбесіду у ТФК ЛНТУ у 2022 році, 
іншими нормативними документами у галузі освіти.

1.3. Термін дії повноважень апеляційної комісії -  протягом вступної кампанії 
2022 року.

2. СЛУХАЛИ:
Кшановського Р. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 

нагадав членам приймальної комісії, що відповідно до Правил прийому до ТФК 
ЛНТУ в 2022 році необхідно розробити програми індивідуальної усної 
співбесіди з української мови та математики; програми індивідуальної усної 
співбесіди з фахових предметів спеціальностей «автомобільний транспорт», 
«менеджмент» та «технології легкої промисловості».

2.ВИСТУПИЛИ:
Буснюк С. В., заступник голови приймальної комісії, яка зауважила, що 

необхідно створити дві предметні комісії та три фахові комісії для розроблення 
програм. До складу предметних комісій включити викладачів загальноосвітніх 
дисциплін та розробити програми для проведення індивідуальної усної 
співбесіди з української мови та математики. До складу фахових комісій 
включити фахівців обраної спеціальності.

2.УХВАЛИЛИ:
2.1. Створити предметну комісію з української мови у складі:

Ніпрук М. О. -  викладач української мови та літератури ТФК ЛНТУ, 
голова комісії;
Данилюк-Терещук Т. Я. -  викладач української мови та літератури ТФК 
ЛНТУ, член комісії;

2.2. Створити предметну комісію з математики у складі:
Стефанська Н.О. -  викладач математики ТФК ЛНТУ, голова комісії; 
Боровська Ю. В. -  викладач математики ТФК ЛНТУ, член комісії;

2.3. Створити фаховому комісію для спеціальності «менеджмент» у складі:



Давидюк О. С. -  викладач економічних дисциплін ТФК ЛНТУ, голова 
комісії;
Білик О. С. -  викладач менеджменту ТФК ЛНТУ, член комісії.

2.4. Створити фаховому комісію для спеціальності «технології легкої 
промисловості» у складі:
Панасюк В. В. -  викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, голова комісії; 
Лисюк О. В. -  майстер виробничого навчання ТФК ЛНТУ, член комісії.

2.5. Створити фаховому комісію для спеціальності «автомобільний 
транспорт» у складі:
Кальмук Д. Ю. -  викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, голова комісії; 
Дубицький О. С. -  викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, член комісії;

2.6. Предметні та фахові комісії із розробки програм у своїй роботі керуються 
Правила прийому ТФК ЛНТУ у 2022 році, іншими документами у галузі 
освіти.

2.7. Термін дії повноважень предметних та фахових комісій -  протягом 
вступної кампанії 2022 року.

3.СЛУХАЛИ:
Кшановського Р. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 

вказав на необхідність створення комісій для проведення індивідуальних усних 
співбесід з української мови та математики для вступу на основі базової 
середньої освіти та комісії для проведення творчого конкурсу з «рисунку» для 
спеціальності «дизайн».

3.УХВАЛИЛИ:
3.1. Створити комісії для проведення індивідуальних усних співбесід з 

української мови та математики у складі:
Комісія 1:
- Стефанська Н.О -  викладач математики ТФК ЛНТУ, голова комісії;
- Ніпрук М. О. -  викладач української мови ТФК ЛНТУ, член комісії; 
Комісія 2:
- Данилюк-Терещук Т. Я. -  викладач української мови ТФК ЛНТУ, голова 
комісії;
- Боровська Ю. В. -  викладач математики ТФК ЛНТУ, член комісії;

3.2. Для проведення вступного випробування з рисунку (творчого конкурсу):
- Даценко О. Л. -  голова ВЦК «Технології швейного виробництва» та 

«Дизайну», голова комісії;
- Стаднюк Н. В. -  викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, член комісії.

3.3. Комісіям з проведення індивідуальних усних співбесід з української 
мови та математики та творчого конкурсу з рисунку у своїй роботі керуватися 
Правилами прийому ТФК ЛНТУ у 2022 році, Положенням про приймальну 
комісію, Положенням про організацію та проведення вступних випробувань, 
Положенням про індивідуальну усну співбесіду, іншими документами у галузі 
освіти.



3.4. Термін дії повноважень комісій з проведення індивідуальних усних 
співбесід з української мови та математики та творчого конкурсу з рисунку -  
протягом вступної кампанії 2022 році.

4.СЛУХАЛИ:
Кшановського Р. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 

повідомив про необхідність створення комісій з проведення індивідуальн усної 
співбесід з фахового предмету для вступу на основі здобутого освітньо- 
кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника згідно Правил прийому ТФК 
ЛИТУ у 2022 році.
4.ВИСТУПИЛИ:

Буснюк С. В., заступник голови приймальної комісії, яка запропонувала 
включити до складу комісій викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого 
навчання відповідного напряму.
4. УХВАЛИЛИ:
Створити комісії з проведення індивідуальної усної співбесіди з фахового 
предмету для вступників, які здобули ОКР кваліфікований робітник, у складі:
4.1. Для проведення індивідуальної усної співбесіди спеціальності
«Автомобільний транспорт»:
- Дембіцький В. М., викладач спецдисциплін ТФК ЛИТУ, голова комісії;
- Кальмук Д.Ю., майстер виробничого навчання ТФК ЛИТУ, член комісії.
4.2. Для проведення індивідуальної усної співбесіди спеціальності «Технологія 
легкої промисловості»:
- Панасюк В.В., викладач спецдисциплін ТФК ЛИТУ, голова комісії;
- Лисюк О. В., майстер виробничого навчання ТФК ЛИТУ, член комісії.
4.3 Для проведення індивідуальної усної співбесіди спеціальності
«Менеджмент»:
- Давидюк О.С., викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, голова комісії;
- Білик О.С., викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, член комісії.

5. СЛУХАЛИ:
Кшановського Р. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 

вказав на необхідність створення комісії з розгляду мотиваційних листів для 
вступу на навчання за ОПС «фаховий молодший бакалавр» та запропонував 
включити до складу комісії викладачів української мови та літератури та 
методистів ТФК ЛНТУ.
5.УХУВАЛИЛИ:

5.1. Створити комісію з розгляду мотиваційний листів у наступному складі: 
-Цвіль О.В., методист ТФК ЛНТУ, голова комісії;
-Ілюшик О. І., методист ТФК ЛНТУ, член комісії;
-Ніпрук М. О., викладач української мови та літератури ТФК ЛНТУ, член 
комісії;
-Мартинюк Г.В., викладач української мови та літератури ТФК ЛНТУ, член 
комісії;
5.2. Комісія з розгляду мотиваційних листів у своїй роботі керується 
Правилами прийому ТФК ЛНТУ у 2022 році та вимогами до мотиваційних 
листів.



6.СЛУХАЛИ:
Кшановського Р. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 
вказав на необхідність створення комісії для проведення співбесід (при вступі 
за ОКР кваліфікований робітник) та запропонував включити до складу комісії 
викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання відповідного 
напряму.
6. УХВАЛИЛИ:
6.1. Створити комісії для проведення співбесід (при вступі за ОКР 
кваліфікований робітник) у наступному складі:
6.2. Для проведення співбесід за професією «Кравець. Вишивальник»:
- Панасюк В. В., викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, голова комісії;
- Лисюк О.В., викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, член комісії..
6.3. Для проведення співбесід за професіями «Майстер з діагностики та 
налагодження електронного устаткування автомобільних засобів», «Слюсар з 
ремонту колісних транспортних засобів», в такому складі:
- Дембіцький В. М., викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, голова комісії;
- Кальмук Д.Ю., майстер виробничого навчання ТФК ЛНТУ, член комісії.
6.4. Для проведення співбесід за професією «Флорист, квітникар» в такому 
складі:
- Стаднюк Н. В., викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, голова комісії;
- Гуменко-Вейда М. В., викладач спецдисциплін, член комісії.
6.5. Для проведення співбесід за професіями «Електрозварник ручного 
зварювання», «слюсар-ремонтник», в такому складі:
- Євсюк М.М., викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, голова комісії;
-Літковець С.П., викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, член комісії.
6.6. Для проведення співбесід за професією «Слюсар з ремонту та 
обслуговування систем вентиляції та кондиціювання», у наступному складі:
- Бондарук Т.М., майстер виробничого навчання ТФК ЛНТУ, голова комісії;
- Шишов О. В., майстер виробничого навчання ТФК ЛНТУ, член комісії.
6.7. Для проведення співбесід за професією «Оформлював вітрин, приміщень та 
будівель», у наступному складі:
- Рубан О. М., викладач спецдисциплін ТФК ЛНТУ, голова комісії.
- Романюк П. М., майстер виробничого навчання ТФК ЛНТУ, член комісії.

7. СЛУХАЛИ:
Кшановського Р. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 

оголосив інформацію про призначення відповідальної за перевірку 
достовірності даних, поданих вступниками для участі у конкурсному відборі, за 
допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
7.УХВАЛИЛИ:
7.1. Призначити Терещенко А. В., члена приймальної комісії, адміністратора 
ЄДЕБО відповідальною за перевірку достовірності даних, поданих вступником 
для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної державної електронної 
бази з питань освіти та ведення журналу реєстрації.
7.2. Керуватись у своїй роботі Правилами прийому ТФК ЛНТУ у 2022 році, 
Положенням про приймальну комісію, іншими нормативними документами в 
галузі освіти.



8.СЛУХАЛИ:
Кшановського Р. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 

оголосив інформацію про необхідність створення комісії з акредитації 
представників ЗМІ та запропонував включити в комісію завідувача відділення і 
двох членів приймальної комісії
8. УХВАЛИЛИ:
8Л. Створити комісію з акредитації ЗМІ у наступному складі:
- Данилюк І. В., завідувач відділення ТФК ЛИТУ, голова комісії;
- Цвіль О. В., методист ТФК ЛИТУ, член комісії;
- Лавнічек Т.В., секретар навчальної частини, член комісії
8.2. Керуватись у своїй роботі Правилами прийому ТФК ЛИТУ у 2022 році, 
Положенням про комісію з акредитації представників ЗМІ.

9. СЛУХАЛИ:
Герасимчука О.О., директора ТФК ЛИТУ, який вніс пропозицію створити 

в ТФК ЛИТУ на період вступної кампанії консультаційний центр при 
приймальній комісії у складі:

Кшановського Р. О. — відповідального секретаря приймальної 
комісії ТФК ЛИТУ, керівник консультаційного центру;

Терегценко А. В. — адміністратор ЄДЕБО ТФК ЛИТУ, член 
консультаційного центру;
9.УХВАЛИЛИ:
9.1. Створити в ТФК ЛИТУ на період вступної кампанії консультаційний 
центр при приймальній комісії у складі

- Кшановського Р. О. — відповідального секретаря ПК ТФК ЛИТУ, 
керівник консультаційного центру;
- Терещенко А. В. — адміністратор ЄДЕБО ТФК ЛИТУ, член 
консультаційного центру;

9.2. Встановити консультаційний телефон «Вступна кампанія 2022 року» за 
номером 091-956-61-44.

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

Голова приймальної комісії

Відповідальний секретар 
приймальної комісії


