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Положення про організацію роботи технічного секретаріату                                                                

приймальної комісії Ковельського промислово-економічного коледжу         

Луцького НТУ [Текст]  / уклад. Н.В. Романчук. – Ковель: КПЕК Луцького 

НТУ, 2018. –  64с. 

 

 

       Дане Положення регламентує порядок роботи технічного секретаріату 

приймальної комісії під час прийому документів на вступ до Ковельського 

промислово-економічного коледжу Луцького НТУ у 2018 році. 
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Положення про організацію роботи технічного секретаріату  

приймальної комісії 

Ковельського промислово-економічного коледжу 

Луцького національного технічного університету 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення регламентує порядок організації роботи технічного 

секретаріату приймальної комісії під час прийому документів на вступ до 

Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького національного 

технічного університету. 

1.2. Це Положення розроблено приймальною комісією КПЕК 

Луцького НТУ відповідно до законодавства України, у тому числі Умов 

прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста у 2018р. (далі – Умови прийому), затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017р. № 1377 

та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017р. № 

1396/31264, наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018р 

№409 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2018 року за 

№ 600/32052 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів», 

Правил прийому до КПЕК Луцького НТУ у 2018р., Положення про 

приймальну комісію, інших нормативних документів у галузі освіти 

України. 

1.3. Це Положення затверджується директором КПЕК Луцького НТУ. 

1.4. Термін повноважень технічного секретаріату приймальної комісії 

становить один рік. 

 

2. Вимоги до рівня освіти вступників 

        2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої 

освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з 

базовою загальною середньою освітою за результатами вступних 

випробувань. 

2.2. Особи, які здобули повну загальну середню освіту можуть 

прийматись на другий курс (за наявності вакантних місць ліцензованого 

обсягу). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або 

старші курси. 

2.3. Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти 

державного або місцевого бюджету, можуть вступати до КПЕК Луцького 

НТУ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 
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на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або 

юридичних осіб. 

       2.4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста заочної форми навчання приймаються особи з 

повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання знань та вмінь вступників (вступних 

випробувань) з урахуванням середнього бала документа про повну 

загальну середню освіту та бала за особливі успіхи (призерам IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України). 

  

3. Організація роботи технічного секретаріату 

3.1. Для організації роботи приймальної комісії наказом директора 

коледжу затверджується склад технічного персоналу: технічні секретарі, 

оператори, адміністратор ЄДЕБО, особа, відповідальна за укладання  

договорів щодо надання освітніх послуг (платна форма навчання) .  

3.2. Склад технічного секретаріату формується з числа педагогічних 

працівників та навчально-допоміжного персоналу коледжу, кількість яких 

встановлюється виходячи із потреби приймальної комісії. 

3.3. Робота технічного секретаріату приймальної комісії, щодо 

прийому документів вступників, організовується у спеціально відведеному 

для цього приміщенні згідно графіка з дотриманням етапів проведення 

вступної кампанії 2018 року (Додатки 1, 2). 

3.4.  Зміна членів технічного секретаріату, без наказу голови 

приймальної комісії, забороняється. 

3.5. Не дозволяється залучати студентів до роботи технічного 

секретаріату   приймальної комісії (для прийому документів, оформлення 

особових справ тощо). 

3.6.  Перед початком прийому документів організовується навчання 

працівників, що відповідають за прийом документів та оформлення 

договорів про навчання у КПЕК Луцького НТУ, перевіряється їх 

готовність до роботи складанням заліку (Додаток 17). У міру надходження 

нових інструктивних матеріалів, з технічним персоналом приймальної 

комісії постійно проводиться їх вивчення. 

3.7.  Технічний персонал приймальної комісії несе персональну 

відповідальність за дотримання порядку прийому документів, реєстрацію, 

оформлення, збереження особових справ абітурієнтів та оформлення 

договорів щодо надання коледжем освітніх послуг. 
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3.8. Основні документи, з якими працює технічний секретаріат 

приймальної комісії: 

– прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою 

Приймальної комісії або коледжу журнал реєстрації заяв і документів  

вступників до КПЕК Луцького НТУ; 

 – журнал обліку робочого часу технічного секретаріату приймальної 

комісії КПЕК Луцького НТУ; 

– журнал проведення інструктажів з членами приймальної комісії та її 

структурних підрозділів КПЕК Луцького НТУ вступної кампанії 2018 

року; 

– журнал реєстрації дати подання вступниками копій документів і 

дати надходження у приймальну комісію КПЕК Луцького НТУ їх 

оригіналів; 

– журнал реєстрації та перевірки сертифікатів ЗНО УЦОЯО, поданих 

до КПЕК Луцького НТУ; 

– журнал реєстрації повернення документів вступників КПЕК 

Луцького НТУ; 

– бланкова документація: бланки заяв, розписки, описи особових 

справ, аркуші результатів вступних випробувань, направлення на 

поселення в гуртожиток, повідомлення про зарахування, листи вступників 

із спеціальними умовами участі у конкурсному відборі, анкети 

абітурієнтів (зразки заповнення бланкової документації подано у  

Додатках 3–9); 

– графік роботи приймальної комісії (Додаток 1); 

– списки абітурієнтів за категоріями, алфавітом; 

– журнал обліку поточної інформації; 

– форми звітів (щоденних, підсумкових). 

       3.9. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє 

оригінали документів особисто: 

 документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, 

яким виповнюється 14 років після 01 травня 2018 року); 

 військово-облікові документи; 

 документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього; 

 сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

 документи, які підтверджують право вступника на зарахування за 

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів 
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та/або квотою-1, на основі повної загальної середньої освіти (за 

наявності). 

3.10. Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території 

України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також 

вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади 

тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 

01 січня 2018 року, подають документи з урахуванням особливостей, 

передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно. 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного 

підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання 

додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень. 

3.11. До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає: 

копію документа, що посвідчує особу; 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

копію додатка до нього; 

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 

оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами участі у конкурсному відборі за відповідними 

спеціальностями, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше 

строків, для прийняття приймальною комісією рішення про 

рекомендування вступників до зарахування. 

3.12. Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус», документами, що посвідчують особу та 

підтверджують громадянство України є: 

– паспорт громадянина України; 

–  паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

– дипломатичний паспорт України; 

– службовий паспорт України; 

– посвідчення особи моряка; 

– посвідчення члена екіпажу; 

– посвідчення особи на повернення в Україну.  

– тимчасове посвідчення  громадянина України. 
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Для вступу до закладу освіти вступник може подавати будь-який із 

зазначених документів, що посвідчують особу та громадянство. 

Відповідно до діючого законодавства свідоцтво про народження не є 

документом, що посвідчує особу та її громадянство. 

Із зазначеного випливає, що без ідентифікації особи за документом, 

що посвідчує особу та підтверджує її громадянство, зарахування такої 

особи за кошти державного або регіонального бюджету є неможливим. 

Крім того, акцентуємо увагу, що відповідно до частини другої статті 

21 Закону кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного 

віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України. 

За змістом частин першої, другої статті 24 Конституції України 

громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками. 

Відповідно до частин першої, другої статті 35 Конституції України 

кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає 

свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 

безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і 

ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може 

бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. 

За змістом частини четвертої цієї ж статті, ніхто не може бути увільнений 

від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання 

законів за мотивами релігійних переконань. 

3.13. Вступники на основі повної загальної середньої освіти мають 

право подавати сертифікати ЗНО, видані у 2016, 2017, 2018 р.р. 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) 

обов’язковим конкурсним предметом є українська мова, базовим 

конкурсним предметом є математика. Для вступників на основі повної 

загальної середньої освіти (11 кл.) обов’язковим конкурсним предметом є 

українська мова та література, базовим конкурсним предметом є 

математика або історія України (за вибором абітурієнта). 

Розрахунок конкурсного бала подано у Додатку 12. 

3.14. Під час прийому документів технічний секретар ретельно їх 

вивчає, серед них і ті, які свідчать про досягнення абітурієнта у навчанні, 

праці та професійно-орієнтованій творчості. 

В усній співбесіді з вступником визначає мотивацію вступу на дану 

спеціальність, консультує абітурієнта з питань, пов'язаних з Правилами 
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прийому, порядком проведення вступних випробувань і зарахування до 

КПЕК Луцького НТУ (основні положення Правил прийому повинні бути 

розміщені на інформаційних стендах приймальної комісії). Така бесіда 

може проводитись у присутності батьків абітурієнта. У ході бесіди з 

вступником технічний секретар заповнює анкету абітурієнта (Додаток 9 ). 

На основі результатів бесіди з абітурієнтом і вивчення поданих 

документів, технічний секретар визначає категорію вступника і, у разі 

необхідності, заповнює Лист вступника щодо спеціальних умов участі у 

конкурсному відборі (Додаток 14 ). 

3.15. Рекомендується така послідовність прийому та оформлення 

документів: 

1.Перевірити документ, що посвідчує особу і громадянство, 

реєстрацію місця проживання.  

2. Укомплектувати особову справу абітурієнта такими документами: 

– заява (заповнюється власноручно вступником і подається особисто); 

– копія документа, що посвідчує особу; 

– копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

копія додатка до нього; 

– копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 

оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см, підписаних на 

зворотній стороні (прізвище й ініціали); 

– анкета вступника (заповнюється зі слів вступника); 

– копія військового квитка (посвідчення про приписку) для 

військовозобов`язаних.  

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів та/або квотою-1 подаються вступником 

особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Правилами 

прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, 

що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування 

за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів 

та/або квотою-1 унеможливлюють їх реалізацію. 

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, 

юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, на 

переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто 

одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного 
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замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ХІ Правил прийому. Не 

подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного 

замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, 

унеможливлюють їх реалізацію. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

комісією КПЕК Луцького НТУ, до якого вони подаються. На завірених 

документах робиться надпис: 

Копія вірна. Дата. Підпис. Прізвище, ініціали технічного секретаря.  

Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка 

(посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів 

без пред’явлення оригіналів не приймаються. 

Оригінали документів, вступником подаються лише один раз при 

виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування) з моменту 

оприлюднення рейтингового списку у строки, визначені пунктом 2 розділу 

VI Правил прийому. 

3. Перевірити документи, що дають підставу для отримання 

спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів та/або квотою-1 та спеціальних умов для 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на 

переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок 

цільових пільгових державних кредитів. 

4. Перевірити, у разі відсутності розрахувати, середній бал документа 

про освіту, оформивши довідку про середній бал, яку після розгляду 

приймальною комісією, вкласти в особову справу. 

5. Перевірити у системі ЄДЕБО кількість поданих вступником, на 

основі повної загальної середньої освіти, заяв до ЗВО. 

6. Перевірити у системі ЄДЕБО достовірність поданих до ЗВО 

сертифікатів ЗНО. 

7. На папці особової справи поставити відповідний номер і лише на 

підставі даних паспорта – прізвище, ім'я, по-батькові вступника і його 

категорію. 

8. Скласти  опис особової справи та виписати розписку в отриманні 

документів, яку підписати у відповідального секретаря приймальної 

комісії чи його заступника  та видати абітурієнтові. Розписка з круглою 

печаткою приймальної комісії є документом суворої звітності і 

забирається в абітурієнта при поверненні йому документів. При цьому в 

журналі реєстрації абітурієнт ставить підпис та дату отримання 

документів, а далі розписка зберігається у його особовій справі. У разі 
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втрати розписки документи видаються абітурієнту тільки за поданням 

паспорта та письмової заяви. 

 

4. Організація роботи технічного секретаріату з категоріями осіб із 

спеціальними умовами участі у конкурсному відборі 

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при 

вступі для здобуття вищої освіти є: 

зарахування за співбесідою; 

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1. 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за державним 

замовленням є можливість: 

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця 

державного замовлення; 

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у 

порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони 

зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну 

конкурсну пропозицію. 

2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в 

разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються 

до зарахування: 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 

статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»; 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане 

право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за 

результатами співбесіди; 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту 

населення). 

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну 

пропозицію, то вони зараховуються на місця державного замовлення (крім 

випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь у конкурсі 

виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»). 

3. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної 

середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не 

менше встановленого КПЕК Луцького НТУ мінімального рівня, до участі 

в конкурсному відборі допускаються: 
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особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять 

військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової 

служби громадянами України; 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа. 

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного 

оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи 

допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то 

вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 

державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую 

на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб»). 

4. Вступні випробування проходять у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої 

освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, 

встановленого КПЕК Луцького НТУ мінімального рівня, до участі в 

конкурсному відборі допускаються: 

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному 

центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі у 2018 

році у зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість 

створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до 

приймальної комісії КПЕК Луцького НТУ копії медичного висновку за 

формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок 

про створення особливих (спеціальних) умов для проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають 

певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при 

регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального 

центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу 

засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання 

якості освіти). 
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Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного 

оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну 

пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 

на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: 

«претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб»). 

5. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної 

середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з 

відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за 

кожний з них не менше встановленого КПЕК Луцького НТУ мінімального 

рівня до участі в конкурсному відборі допускаються: 

особи, які у 2018 році не брали участь в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, 

зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть 

бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти 

одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я 

України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають 

певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 

1707/29837, або копії такого документа). 

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) 

предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях 

зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього 

незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх 

вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну 

конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в 

межах квоти-1 на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві 

зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб»). 
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6. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної 

середньої освіти) до закладів освіти у структурі уповноважених вищих 

навчальних закладів, визначених відповідно до наказу № 560 (зокрема, 

усіх закладів вищої освіти у сфері управління МОН, МОЗ, Мінкультури, 

розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та 

Херсонської областей), та, в разі отримання кількості балів за кожний з 

них не менше встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня до 

участі в конкурсному відборі допускаються: 

особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не 

зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї 

після 01 січня 2018 року. 

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження 

державної підсумкової атестації в освітніх центрах «Крим-Україна» або 

без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну 

середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких 

комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб 

допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то 

вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця 

державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую 

на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб»). 

7. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів освіти на 

території Луганської і Донецької областей та закладів освіти у структурі 

переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до наказу № 

697 та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше 

встановленого закладом вищої освіти мінімального рівня, до участі в 

конкурсному відборі допускаються: 

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених 

пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2018 

року. 

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного 

оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

8. Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів 

(замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної 

середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з 
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відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них 

не менше встановленого КПЕК Луцького НТУ мінімального рівня до 

участі в конкурсному відборі допускаються: 

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 

після 30 листопада 2017 року; 

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 

освіту за кордоном. 

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з 

яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, 

зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть брати участь у 

конкурсному відборі на місця державного замовлення лише у разі вступу 

тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. 

9. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в 

конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за державним замовленням та за рахунок цільових 

пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-шостого 

цього розділу, і не були зараховані на місця державного замовлення, 

мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до 

конкурсного бала. 

10. Підлягають переведенню на вакантні місця державного 

замовлення в порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, 

якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на 

основну конкурсну пропозицію: 

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів 

внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в 

антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України; 

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до 

забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі 

здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі 

волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення; 

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 

утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли 
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внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі 

добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, 

Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів; 

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 

утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі 

формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, 

Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали 

безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних 

під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань 

антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, 

Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів 

України військовими формуваннями та правоохоронними органами, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 

період її проведення; 

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та 

працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої 

розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, 

військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та 

начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон 

проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб 

рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, 

Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної 

кримінально-виконавчої служби, інших утворених відповідно до законів 

військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 

контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її 

проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, 

організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної 

операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 
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контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення 

антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її 

проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності; 

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного 

в період участі в антитерористичній операції; 

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 

також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території 

інших держав під час цих дій та конфліктів; 

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був 

військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно 

відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби. 

11. Переводяться на вакантні місця державного замовлення в 

порядку, передбаченому Умовами та цими Правилами прийому, якщо 

вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на 

основну конкурсну пропозицію: 

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 

років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо 

яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською 

катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву 

хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного 

(обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про 

відселення, - категорія 2; 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а 

також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти 

особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше 

ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на 

виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи; 

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному 

відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста за державним замовленням відповідно до пунктів другого-

сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця державного 
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замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: 

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб»). 

12. Переводяться на вакантні місця державного замовлення в 

порядку, передбаченому Умовами та Правилами прийому, якщо вони 

зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну 

конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) особи у порядку, 

передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, які є внутрішньо 

переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 

13. Рейтинговий список вступників впорядковується за конкурсним 

балом від більшого до меншого. 

За однакового конкурсного балу рейтинговий список 

впорядковується за послідовністю: 

1) особи, які мають більшу суму балів результатів вступних 

випробувань (сертифікатів ЗНО); 

2) особи, які мають вищий середній бал свідоцтва про базову 

загальну середню освіту (атестата про повну загальну середню освіту). 

3) особи, які мають вищі результати вступних випробувань 

(сертифікатів ЗНО) з базових предметів. 

Держава забезпечує спеціальні умови участі у конкурсному відборі 

та зарахуванні на місця держзамовлення вступників, за умови наявності у 

них достатнього рівня підготовки. 

Перелік необхідних документів, які при вступі подають абітурієнти 

із спеціальними умовами участі у конкурсному відборі, наведено у 

Додатку 12. 

Після детального вивчення поданих документів, технічний секретар 

приймальної комісії заповнює Лист вступника із спеціальними умовами 

участі у конкурсному відборі. Зразки заповнення таких Листів подано у 

Додатку 14. Правильність заповнення вказаного Листа перевіряє 

заступник відповідального секретаря або відповідальний секретар 

приймальної комісії. 

Правильність, код, дату введення інформації до ЄДЕБО щодо 

вступників із спеціальними умовами участі у конкурсному відборі 

підтверджує своїм підписом адміністратор ЄДЕБО коледжу. 

Щоденно в кінці робочого дня директору коледжу подається звіт про 

кількість поданих вступниками заяв за категоріями, у тому числі 

вступників із спеціальними умовами участі у конкурсному відборі. 
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5.Робота технічного секретаріату з персональними  

даними вступників 

Згідно відповідного наказу по коледжу, визначено коло осіб, які, 

працюючи з документами вступників, мають доступ до їх персональних 

даних у тому числі і технічні секретарі, оператори, адміністратор ЄДЕБО, 

особа, яка відповідальна за укладання договорів навчального закладу із 

Замовниками щодо надання освітньої послуги на платній основі (платна 

форма навчання). Під особистий підпис і відповідальність вони 

попереджаються про недопустимість розповсюдження інформації про 

персональні дані вступників третім особам, про те, що порушення 

законодавства про захист персональних даних тягне за собою 

відповідальність, встановлену законом. 

Згідно з частиною 2 статті 12 Закону України «Про захист 

персональних даних», суб’єкт персональних даних повідомляється про 

володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних 

даних, свої права, визначені цим Законом, мету збору персональних даних 

та осіб, яким передаються його персональні дані в момент збору 

персональних даних, якщо персональні дані збираються у суб’єкта 

персональних даних. 

Технічний секретар приймальної комісії повинен обов’язково 

ознайомити усіх вступників, які подають заяви про допуск до участі в 

конкурсі до вищого навчального закладу, з інформацією такого змісту: 

«Персональні дані, вказані в заяві вступників про допуск до участі в 

конкурсі до закладу вищої освіти, та дані документа, що посвідчує таку 

особу та її громадянство, вносяться до Єдиної державної електронної бази 

з питань освіти (володільцем якої є Міністерство освіти і науки України, а 

розпорядником – державне підприємство «Інфоресурс») безпосередньо під 

час прийняття такої заяви приймальною (відбірковою) комісією, для 

обробки з метою забезпечення потреби фізичних осіб (виготовлення 

документів у сфері освіти). 

Відповідно до статті 8 «Права суб'єкта персональних даних» Закону 

України «Про захист персональних даних», особисті немайнові права на 

персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і 

непорушними. 

Суб'єкт персональних даних має право: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх 

персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце 

проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних 

даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації 

уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 
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2) отримувати інформацію щодо умови надання доступу до 

персональних даних, зокрема, інформацію щодо третіх осіб, яким 

передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати, не пізніше тридцяти календарних днів з дня 

надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про 

те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст 

таких персональних даних; 

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних 

із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх 

персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником 

персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є 

недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та 

випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним 

приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на 

захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, 

гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,  або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення 

законодавства про захист персональних даних; 

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку 

своїх персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього 

правові наслідки». 

Із набранням чинності 1 січня 2014 року Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

системи захисту персональних даних» від 3 липня 2013 року №383-VII, 

яким, зокрема, було доповнено перелік підстав для обробки персональних 

даних, визначених статтею 11 Закону України «Про захист персональних 

даних», а також віднесено до компетенції Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини та судів контроль за додержанням 

законодавства про захист персональних даних. 

Згідно з статтею 11 Закону України «Про захист персональних 

даних», однією з підстав для обробки персональних даних є необхідність 
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виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений 

законом.  

Враховуючи вищевикладене, рекомендації Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, керуючись листом-роз'ясненням 

від 16.06.2014р. №4/1-19-1243-14 під час вступної кампанії не має 

потреби вимагати окремої згоди на обробку персональних даних від 

відповідного суб'єкта. 

 

6. Обов'язки технічного секретаря приймальної комісії  

6.1. Знати нормативні документи приймальної комісії коледжу. 

6.2. Особисто прийняти від вступників документи, передбачені 

Правилами прийому, за спеціальностями, формами навчання та передати 

їх адміністратору для реєстрації в ЄДЕБО.  

6.3. Ознайомити вступника з Правилами прийому, ліцензією та 

сертифікатом про державну акредитацію коледжу за обраною 

спеціальністю, зразками оформлення документів, розкладу вступних 

випробувань. 

6.4. Перевірити правильність оформлення усіх документів, поданих  

вступником, звернути увагу на наявність дати і підпису, чи дано відповіді 

на усі без винятку пункти документів, які заповнюються, зокрема, заяви, 

здійснити їх реєстрацію та видати розписку про отримання документів від 

вступника. 

6.5. Завірити подані вступником копії документів, звіривши їх з 

оригіналами. 

6.6. Роз’яснити порядок та строки подання вступником до 

приймальної комісії оригіналів документів. 

6.7. Перевірити, а у разі відсутності обчислити середній бал додатка 

документа про освіту; оформити довідку про середній бал; погодити 

розрахунок середнього бала із вступником і передати її заступнику 

відповідального секретаря приймальної комісії для реєстрації в 

спеціальному журналі. 

6.8. У разі неправильного оформлення або відсутності будь-якого 

документа з переліку, передбаченого Правилами прийому, не приймати їх 

від вступника до повного приведення їх у відповідність з чинними 

нормативними актами та Правилами прийому. 

6.9. У разі сумніву щодо достовірності документів вступника 

повідомити про це відповідального секретаря приймальної комісії або 

його заступника. 

6.10. Не вносити будь-яких змін, не робити будь-яких виправлень в 

документах вступника. 
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6.11. Особисто вносити дані про вступника в журнал реєстрації 

відповідно до поданих ним документів. 

6.12. Перевірити в системі ЄДЕБО кількість поданих вступником (на 

основі повної загальної середньої освіти) заяв до ЗВО. 

6.13. Перевірити в системі ЄДЕБО достовірність поданих 

сертифікатів ЗНО УЦОЯО, виданих у 2016, 2017, 2018 р.р. 

6.14. Перевірити в системі ЄДЕБО право вступників на нарахування 

додаткових балів за особливі успіхи призерам IV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових предметів, призерам III етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України. 

6.15. Оформити аркуш результатів вступних випробувань  і 

роз’яснити вступнику, що він служить перепусткою на вступне 

випробування. 

6.16. Ознайомити вступника (його батьків) з вартістю та умовами 

навчання на контрактній формі (Додаток 15). Роз’яснити порядок та 

строки подання заяви вступником (батьками вступника за умови, що він є 

неповнолітній) про бажання (і можливість) навчатися на платній формі, 

внісши цю інформацію в ЄДЕБО. Зразок заяви у Додатку 16. 

6.17. Акуратно, згідно існуючих вимог, сформувати особову справу 

абітурієнта, присвоїти їй номер, а прізвище, ім’я, по-батькові написати, 

керуючись паспортом абітурієнта, а у разі його відсутності – свідоцтвом 

про народження. 

6.18. Повідомити вступника про час проведення загальних зборів. 

6.19. Щоденно складати зведену відомість про кількість поданих 

заяв за відповідними категоріями осіб та формами навчання. 

6.20. Щоденно, після закінчення прийому документів, перевірити та 

зробити звірку оформлених особових справ з адміністратором щодо 

правильності внесення інформації в ЄДЕБО. 

6.21. На вимогу вступника видати документи, подані при вступі, 

особисто вступникові за наявності розписки про здачу документів; у разі 

її відсутності – прийняти від вступника заяву про видачу документів. 

6.22. З 02 до 14 липня 2018 року для вступників денної форми 

навчання, з 09 липня до 08 серпня для вступників заочної форми навчання 

факт видачі документів фіксувати у журналі реєстрації заяв і документів 

вступників до КПЕК Луцького НТУ. Після закриття цих журналів, факт 

видачі документів фіксувати у спеціальному журналі реєстрації 

повернення документів вступників. 

6.23. У день проведення вступних випробувань технічні секретарі 

допомагають відповідальному секретарю приймальної комісії коледжу в 
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організації початку випробувань, проводять абітурієнтів до зони 

випробувань, вирішують питання з абітурієнтами, які забули паспорт або 

аркуш результатів  вступних випробувань . 

6.24. Оформити, перевірити й особисто передати за актом 

відповідальному секретарю приймальної комісії чи його заступнику 

особові справи вступників, які зараховані до складу студентів. 

6.25. Після закінчення роботи, передати відповідальному секретареві 

приймальної комісії чи його заступнику журнал реєстрації, справи не 

зарахованих вступників, про що складається акт. 

6.26. Технічний секретар зобов’язаний сумлінно ставитися до 

виконання покладених на нього обов’язків, неухильно дотримуватися 

трудової дисципліни і режиму роботи приймальної комісії, якісно і 

своєчасно виконувати розпорядження та доручення голови приймальної 

комісії, відповідального секретаря приймальної комісії та його 

заступника. 

6.27. Технічний секретар зобов’язаний не розголошувати 

конфіденційної інформації, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням 

обов’язків технічного секретаря. 

 

7.Особливості організації роботи технічного секретаріату 

приймальної комісії на заключному етапі 

7.1. В останній день прийому документів організовується робота так, 

щоб до кінця робочого дня були: 

– перевірені особові справи абітурієнтів, про що складається 

відповідний акт; 

– складені списки абітурієнтів за групами (кількість осіб у групах до 

30 чоловік), оформлений алфавітний список абітурієнтів; 

7.2. У кінці робочого дня журнал реєстрації заяв закривається. Після 

останнього запису в журналі проводиться червона лінія, робиться запис 

«Всього зареєстровано (цифрами та прописом) справ». Нижче повинні 

стояти підписи голови приймальної комісії та відповідального секретаря. 

7.3. Подані відповідальному секретарю приймальної комісії коледжу 

такі документи: 

1. Журнал реєстрації заяв абітурієнтів за денною і заочною формами 

навчання (прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою, а 

також підписаний головою приймальної комісії та відповідальним 

секретарем); 

2. Протокол допуску до вступних випробувань та до конкурсу 

сертифікатів, підписаний головою приймальної комісії та відповідальним 

секретарем; 
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3. Підсумки прийому (конкурс); 

4.  Хід подання заяв; 

5. Характеристика контингенту (подано заяв за категоріями 

вступників);  

6. Список абітурієнтів, що мають право на зарахування за 

результатами співбесіди. 

7. Список абітурієнтів, що мають право на зарахування в межах 

квоти-1; 

8. Список абітурієнтів, що мають право брати участь у конкурсі за 

результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів (вступники на 

базі 11 кл.) 

9. Список абітурієнтів, які беруть участь у конкурсному відборі на 

загальних засадах; 

7.4. Нумерація особових справ і груп суцільна за кожною формою 

навчання. 

7.5. Після ознайомлення абітурієнтів з результатами випробувань, 

технічний секретар приймальної комісії в цей же день організовує видачу 

документів абітурієнтам, які отримали оцінку «незадовільно» (на їх 

вимогу). 

7.6. До першого вересня технічний секретар приймальної комісії 

повинен передати відповідальному секретарю приймальної комісії 

невикористані бланки та підзвітні матеріальні цінності, здати коменданту 

навчального корпусу отриманий у нього інвентар, розібрати інформаційні 

стенди. 
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                                                             Додаток 1 
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                                                             Додаток 2 

Етапи вступної кампанії 2018 року 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання Навчання без відриву від 

виробництва 

вступники на основі освіти 

базової загальної 

середньої 

повної загальної середньої 

1 2 3 
Початок прийому заяв та документів 02 липня 2018 р. 09 липня 2018 р. 

Прийом заяв та документів від осіб, які 

мають складати вступні іспити, що 

проводить КПЕК Луцького НТУ, 

закінчується 

 
 

о 18
00

год. 14 липня 2018 р. 

 
 

о 18
00

год 03 серпня 2018 р 

Прийом заяв та документів від осіб, які 

не складають вступних випробувань, 

закінчується  

 

 

о 18
00

год 08 серпня 2018 р.  

Прийом заяв та документів від осіб, які 

мають проходити співбесіду,закінчується 

Співбесіда зазначених вище категорій 

вступників проводиться 

Оприлюднення списку осіб, 

рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди, з 

повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за держзамовленням 

Вступники, рекомендовані до 

зарахування за результатами співбесіди, 

повинні виконати вимоги до зарахування 

на місця держзамовлення, з поданням 

письмової заяви про виключення з 

конкурсу на інші місця держзамовлення 

Зарахування вступників за результатами 

співбесіди на місця держзамовлення  

Виключення з конкурсу на інші місця 

держзамовлення, зарахованих за 

результатами співбесіди на 

держзамовлення 

 

о 18
00

год 14 липня 2018 р.  
 

з 15 липня до 22 липня 

2018р. 

 
 

 

до 12
00

год 24 липня  2018р. 

 

 
 

до 12
00

год 28 липня  2018р. 
 

до 12
00

год 30 липня  2018р. 

 

впродовж 30 липня  2018р. 

 

о 18
00

год 01серпня 2018 р.  
 

з 02 серпня до 04серпня  

2018р. 

 
 

 

до 12
00

год 05 серпня 2018 р 

 

 
 

до 18
00

год 07 серпня 2018 р 
 

до 12
00

год 08 серпня  2018р. 

 

впродовж 08 серпня 2018р. 

Строки проведення коледжем вступних 

іспитів 
 

з 15 липня до 22 липня  2018р. 

 

з 04 серпня до 07 серпня 

2018 р. 
Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 

 

до 12 год. 24 липня 2018р 
 

до 12 год.  09 серпня 2018р. 

Виконання вимоги до зарахування: 

-на місця  держзамовлення  

-на місця за кошти фізичних, юридичних 

осіб, за рахунок цільових пільгових 

державних кредитів 

 

до 12 год. 28 липня 2018р.  

 
до 18 год. 01 серпня 2018р. 

 

до 12 год. 13 серпня 2018р. 

 
до 18 год. 16 серпня 2018р. 

Зарахування вступників: 

-на місця держзамовлення  

-за кошти фізичних та юридичних осіб, 

за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів 

 

до 12
00

год. 30 липня 2018р.;  

 
до 12

00
год. 02 серпня 2018р. 

 

до 12
00

год. 14 серпня 2018р.;  

 
до 12

00
год. 17 серпня 2018р. 
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Додаток 3   

 

Директору Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ 
 

вступника   Іванова Артема Івановича__________________________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

ЗАЯВА 
Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за денною формою навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, 

конкурсна пропозиція ____________ «Облік і оподаткування»_____________________________, 
(назва конкурсної пропозиції державною мовою) 

спеціальність _________________ 071 «Облік і оподаткування»______________________________, 
(код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275)

 

__________________________________________________________________________________________ 
(назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності) 

 Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь у конкурсі на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за 

державним або регіональним замовленням. 
 

 Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Про себе повідомляю 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за бюджетні кошти: ніколи не здобувався ; вже здобутий 

раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) ______________________ЗОШ І-ІІІ ст. №7м.Ковеля у 2018р. _________________________ 
(повне найменування закладу освіти, рік закінчення) 

_____________________________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) ___англійська____ 

Середній бал додатка до свідоцтва _10,2__. Бал за успішне закінчення підготовчих курсів ______ 

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освіти: 

користуюсь ; не користуюсь  

Спеціальними умовами на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням 

та за рахунок цільових пільгових державних кредитів: користуюсь ; не користуюсь  

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую . Стать: чоловіча ; жіноча  

Громадянство: Україна ; інша країна: _________________________________________________________________ 

Дата і місце народження: __03 березня 2003 м.Ковель_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Місце проживання: вулиця____Заводська____, будинок _12_, квартира _25_, місто/селище/село __Ковель_____, 

район____________________, область __Волинська_________, індекс__45000_, домашній, мобільний телефони _050-

555-34-18___________________________, електронна пошта ______________________________________ 

Додаткова інформація: ________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови зарахування, 

здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів. 

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму 

підготовки/спеціальності/освітньої програми ознайомлений(а). 

Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та 

отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а 

також інформації, що стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про 

перебіг вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства. 

«_____» __________________ 20___ р.     _______________________________ 
(підпис) 

 

 



 28 

Додаток 4 
Директору Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ 

вступника _______________________________Петрова Артема Івановича________________________________ 
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

ЗАЯВА 
Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на навчання за _____заочною_______ формою навчання 

         (денна, заочна (дистанційна), вечірня) 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, 

конкурсна пропозиція ___________ «Менеджмент»___________________________, 
(назва конкурсної пропозиції державною мовою) 

спеціальність _____________________073 «Менеджмент»___________________________, 
(код та найменування спеціальності, спеціалізації спеціальностей 014, 015, 035, 275)

 

____________________________________________________________________________________________ 
(назва спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності) 

 Претендую на участь у конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за 

державним або регіональним замовленням. 

 Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Про себе повідомляю: 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за бюджетні кошти: ніколи не здобувався ; вже здобутий 

раніше ; вже здобувався раніше (навчання не завершено)  

Закінчив(ла) __________________________ ЗОШ І-ІІІ ст. №7м.Ковеля у 2018р ________________________________ 
(повне найменування закладу освіти, рік закінчення) 

_____________________________________________________. Іноземна мова, яку вивчав(ла) __англійська_____ 

№ Конкурсний предмет Рік Бал № Складова конкурсного бала Бал 

1 Українська мова та література 2018 186 3 

Середній бал документа про повну загальну 

середню освіту (з округленням до 0,1) за 12-

бальною шкалою 

8,6 

2 Математика 2018 154 4 Бал за успішне закінчення підготовчих курсів  

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття освіти: 

користуюсь ; не користуюсь  

Спеціальними умовами на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним замовленням 

та за рахунок цільових пільгових державних кредитів: користуюсь ; не користуюсь  

На час навчання поселення в гуртожиток: потребую ; не потребую . Стать: чоловіча ; жіноча  

Громадянство: Україна ; інша країна: __________________________________________________________________ 

 

Дата і місце народження: __03 березня 2000р. ,м.Ковель_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Місце проживання: вулиця____Заводська____, будинок _12_, квартира _25_, місто/селище/село __Ковель_____, 

район____________________, область __Волинська_________, індекс__45000_, домашній, мобільний телефони _050-

555-34-18___________________________, електронна пошта ______________________________________ 

Додаткова інформація__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, наявність підстави для першочергового зарахування, право на 

вступ за співбесідою, іспитами, квотою є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів. 

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму 

підготовки/спеціальності/освітньої програми ознайомлений(а). 

Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання 

освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що 

стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до 

закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства. 
 

«_____» _________________ 20___ р.    _______________________________ 
(підпис) 
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                                                                                                                                                                                                 Додаток 5 
 

Н
о
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О

 

Д
ат

а 
п

р
и

й
о

м
у
 

д
о

к
у

м
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ті
в
 

Прізвище, ім’я, по батькові 
Стать 
(чол./ 

жін.)  

Дата 

народження 

Номер, серія, дата видачі та тип документа про здобутий 
рівень/ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень, 

середній бал документа про освіту 

Пріори-
тетність 

заяви 

Подані результати 

зовнішнього незалежного 
оцінювання (номер 

сертифіката та рік його 

видачі, предмети та бали) 

Причини, з 

яких 
вступникові 

відмовлено в 

участі у 
конкурсі та 

зарахуванні 

на навчання 

Підпис 

вступника про 

одержання 
повернених 

документів або 

відмітка про їх 
повернення 

(номер 

поштової 
квитанції) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3626637 06.07.2018 
Воронцов Владислав 

Павлович 
чол. 17.06.2003 

50002099, ВС,09.06.2018,   Свідоцтво про 

базову загальну середню освіту,8,8 
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Додаток 6

 
               ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ № 43-Б (за журналом реєстрації осіб, які вступають до ВНЗ)  

______________________Савчук Ольга Михайлівна________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові)  

Освітньо-кваліфікаційний рівень  молодший спеціаліст____________________________________ 

Галузь знань     07 «Управління та адміністрування»_____________________________________ 

Спеціальність   071 «Облік і оподаткування»________________________________________ 

Пред’явлений документ, що посвідчує особу 

Документ, що посвідчує особу: паспорт 001442172 

0717 18.01.2018 
 (ким та коли виданий) 

№ 

з/п 
Назва документів 

К-сть 

арк. 

Дата вилучення і 

місцезнаходжен

ня документа 

Дата 

повернення 

документа в 

особову 

справу 
1 Заява « 09 » липня   2018 р 1   

2 Свідоцтво,  серія ВС № 46103991 від «18 » червня 2018 року  2   

3 Копія паспорта 001442172  1   

4     

5 Фотокартки  4   

6 Довідка про середній бал № 27 від 09.06.2018р. 1   

7 Витяг з наказу про зарахування №      від «     »        20      року    

8 Контракт №          від «     »      20      року    

9 Аркуш результатів вступних випробувань №43-Б    

10 Екзаменаційні матеріали (диктант, тести, листок усної відповіді)    

     

Категорія при зарахуванні (вказати необхідне):    

     - на загальних підставах       - за іспитами та/або квотами            – за співбесідою;    
Джерело фінансування (вказати необхідне):   - бюджет;     - кошти  фізичних/юридичних осіб;  

Технічний секретар прийм. (відбіркової) комісії _______________________________    
                                                       (підпис)        (прізвище, ініціали) 

 

Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ 

РОЗПИСКА № 43-Б 

в отриманні документів 

Отримано від  Савчук Ольги Михайлівни 
                                                    

такі документи: 
1.Заява 

2.Документ про освіту: свідоцтво (копія) серія ВС  № 46103991 від 09.06.2018 р.      

Виданий ЗОШ І-ІІ ст. с. Клітицьк Камінь-Каширського р-ну 

3.  Копія паспорта 001442172 

4.   
5. Фотокартки 4 шт. 
 

Копії, замінені на оригінали «    »              20    р.                        _______________________________ 
                                                    (підпис відповідального секретаря) 

Документи прийняли: 

Технічний секретар приймальної (відбіркової) комісії    _______________________________ 
                                                                                                                                                            (підпис)                                     (прізвище, ініціали) 

Заст. відповід. секретаря приймальної (відбіркової) комісії   ________________________________ 
                                                                                                                                                      (підпис)                                     (прізвище, ініціали) 

М.П. 

 1. У разі втрати цієї розписки вступник повинен негайно повідомити приймальну комісію. 

2. Копії документів та фотокартки зберігаються протягом одного навчального року, після чого знищуються 

за актом. 

« ___  »    _________    20    р.                                      (Раковець А.І). 
                                                                       (підпис вступника) 



 

 

Розклад вступних випробувань 

№ 

з/п 

Назва вступного 

випробування 
Дата 

Час 

початку 

1 Українська мова 15.07.2018 10 
00 

2 Математика 18.07.2018 09
 00 

    

    

    

    

 

 

 

ПРИМІТКИ: 

1. Аркуш вступних випробувань є перепусткою на 

випробування. 

2. Після закінчення кожного вступного 

випробування аркуш результатів вступних 

випробувань повинен бути повернений у приймальну 

комісію. 

3. При отриманні незадовільної оцінки аркуш 

вступних випробувань залишається в екзаменатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 

Ковельський промислово-економічний коледж 

Луцького національного технічного університету 

Форма навчання: денна 

 

АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

№ ___43-Б____ 

 

Прізвище            Раковець 

Ім’я                    Артем 

По батькові      Іванович  

Інститут, факультет, відділення     

Освітньо-кваліфікаційний рівень   молодший спеціаліст 
                                                                                    

 

 

 

 

 

Фотокартка 

3  4 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар приймальної 

(відбіркової) комісії 

Романчук Н. В. 
         (підпис)  

 

М.П. 

 

 

 

 

 



 

 32 

АРКУШ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

№ _43-Б____ 

1. Результати оцінювання якості освіти та вступних екзаменів (творчих конкурсів) 

№ 

з/п 

Конкурсні предмети 

(творчі конкурси) 

Сертифікат (номер), 

атестат/диплом (серія, номер) 

або характер вступного 

випробування (усний, 

письмовий тощо) 

Дата видачі документа 

або дата вступного 

випробування 

(число, місяць) 

Кількість балів 
Прізвище, 

ініціали та 

підписи 

екзаменаторів 

(відповідальної 

особи) 

цифрами словами 

1. Українська мова Письмовий (диктант) 21.07.2018 7,0 сім  

2. Математика Усний 24.07.2018 8,0 вісім  

  

Свідоцтво про базову (9 кл) 

освіту 

ВС № 46183991 09.06.2018 8,2 

вісім цілих і дві 

десятих бала 
 

       

 

2. Конкурсний бал (сума балів)                    23,2 (двадцять три цілих і дві десятих) бала 

 

М.П.  Відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії   ____________  Романчук Н. В. 
                                                                                                                                  (підпис)  
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Галузь знань   07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування» 

 

 Освітньо-кваліфікаційний рівень   молодший спеціаліст 

 

 Форма навчання  денна 

             
Додаток 8 

 

 

  

 

Міністерство освіти і науки України 

Ковельський промислово-економічний коледж 

Луцького національного технічного університету 
 

 

 

 

 

  

 

 

   

     

 

ОСОБОВА СПРАВА СТУДЕНТА 
 

№ 43-Б 
 

 

   Прізвище           Раковець                       
 

    Ім’я                                          Артем 
 

    По батькові                             Іванович 
 

Рік вступу до закладу вищої освіти    2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      Розпочато                               «____»____________________ 20 ___ р. 

     Закінчено                                «____»____________________ 20 ___ р. 

     Передано в архів                    «____»___________________   20 ___ р. 

     за описом №___     від            «____» ___________________ 20 ___ р. 
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     Додаток 9  

Анкета абітурієнта,  

що вступає до Ковельського промислово-економічного коледжу 

Луцького національного технічного університету 
 
Вступник   Раковець Артем Іванович 

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на             денну             

форму навчання за програмою підготовки         молодшого спеціаліста 

галузь знань       07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність     071 «Облік і оподаткування» 

джерело фінансування: 

за держзамовленням       
за кошти фіз./юрид. осіб      
на підставі: 

1. Середнього бала свідоцтва    8,2 

розрахунок зі мною погоджено                                            Раковець А. І. 
(підпис)                               (прізвище, ініціали)   

2. Вступних екзаменів з      українська мова (диктант),  математика (усно) 

3. З української мови я не атестований(на), бажаю складати вступне випробування з 

російської  мови 
(підпис)                               (прізвище, ініціали)   

4. Вступаю на підставі базової (9 кл.) загальної середньої освіти 

                          Раковець А. І. 
 

(підпис)                               (прізвище, ініціали)   

 

Про себе повідомляю: 

- закінчив(ла)     2016 р. ЗОШ І-ІІ ст. с. Клітицьк Камінь-Каширського р-ну 
                 (вказати рік закінчення, назву навчального закладу) 

 Волинської обл. 

- отримав(ла)      свідоцтво про базову (9 кл.) загальну середню освіту 

- вивчав(ла) у середньому навчальному закладі як іноземну мову: 

англійська  мова    

- проживаю    44550 Волинська обл. Камінь-Каширський р-н, с. Яловацьк,  
(вказати адресу реєстрації постійного місця проживання) 

вул. Миру, 54а 

- телефони   096-807-46-21 

- рік і місце народження     04 липня 1999 р. с. Яловацьк Камінь-Каширський р-н 

Волинська обл. 

- громадянство Україна         

- маю потребу у гуртожитку: потребую                     не потребую             

- підстава для позаконкурсного зарахування: немає                  є  

- паспорт (свідоцтво про народження)      001442172                0717     18.01.2018 

- ідентифікаційний податковий номер    3608608700 
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Дані про освіту 

Закінчив(ла)  2018р. ЗОШ І-ІІ ст. с. Клітицьк Камінь-Каширського р-ну  

Волинської обл.______________________________________________________ 

Свідоцтво про базову (9 кл.) загальну середню освіту  Серія ВС , № 46103991 

Видано  09 червня 2018 р.______________________________________________  

Наявність відзнаки    немає відзнаки  

Наявність атестації з української мови     атестований_____________________ 

 

Дані про вступ 

Вид вступу    на загальних підставах____________________________________ 

Документ____________________________________________________________ 
(вид, номер, дата) 

Категорія абітурієнта__________________________________________________ 

 

Детальні дані про близьких родичів 

Мама – Раковець Оксана Степанівна, декретна відпустка, 098-523-5201  

Батько – Раковець Іван Іванович, не працює, інвалід ІІІ групи, 097-900-4921 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові, контактні телефони, місце роботи) 

 

Додаткова інформація вступника про себе 

ІІ місце в обласній олімпіаді з математики_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наявність спорт. розряду, участь у олімпіадах, конкурсах тощо) 

Повідомлений, що подання мною недостовірних персональних даних, 

даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для 

відрахування мене з числа студентів. 

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної 

спеціальності (напряму) ознайомлений(на). 

Інших пільг на вступ до КПЕК Луцького НТУ, ніж зазначені мною у заяві, 

у мене немає.  

Розрахунки, виконані у моїй заяві та даній анкеті, зі мною погоджені. 
   

 
                                                                                                        (Раковець А.І) 

                                                                                                                 (підпис)                   (прізвище та ініціали) 

Правильність введених даних підтверджую                        

 
                                                                                                          (Раковець А.І) 

                      (дата заповнення анкети)                                                       (підпис)                    (прізвище та ініціали) 
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                                                                                                                                                                                  Додаток 10 

Перевірка (обчислення) середнього бала документа про освіту 

 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить 

інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. 

Керуючись листом МОНмолодьспорту України від 28.04.2012р. №1/9-326, 

середній бал документа про базову загальну середню освіту розраховується як 

середнє арифметичне річних оцінок з усіх предметів, виставлених у додатку до 

документа, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. 

Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою). 

Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 

5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” 

відповідає “9”, “5” відповідає “12”. 
ЗРАЗОК 

   ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА             

про базову загальну середню освіту __ХХ__N 

123456_________    

(без свідоцтва не дійсний) 

___________Коваленко____________ 

__________Ганна Петрівна________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)   

________________________________ 

 

закінчи___ у 20____ році школу  

№ 123_____________________   

(повна назва навчального закладу)  

_________________________________  

_________________________________ 

                                     

з такими балами:  

назва предмета  бал  

Українська мова  десять 

Українська література десять 

Світова література дванадцять 

Англійська мова  десять 

Алгебра   дев’ять 

Геометрія   вісім 

Інформатика   дев’ять 

Історія України  дванадцять 

Всесвітня історія  дванадцять 

Географія   десять 

Біологія   десять 

Фізика   вісім 

Хімія    дев’ять 

Основи правознавства вісім 

Фізична культура  звільнена       

Трудове навчання  дев’ять 

Основи здоров’я  дев’ять 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

_______________       ___________ 

 

 

 

 

Пройш__ державну підсумкову атестацію з 

таких предметів: 

 

назва предмета  бал 

Українська мова  десять 

Математика   вісім 

Біологія   десять  

Географія   вісім 

_______________         __________ 

_______________         __________ 

_______________         __________ 

 

 

 

Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів, з яких 

виставлено оцінки, становить 20; сума балів дорівнює 191; середній бал  

191:20=9,55≈9,6. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений (а)», у загальну 

кількість предметів, за якими здійснюється розрахунок, не враховуються. 
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Підтвердження перевірки (обчислення) середнього бала документа про 

освіту розглядається і затверджується приймальною комісією, фіксується 

відповідною довідкою, яка реєструється у спеціальному журналі. 
 

 

 

 

 

Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ 

Довідка №___ 

                                                 «___» ________________ 20___ р. 

    

  Видана гр._____ Раковцю Артему Івановичу_________________________ 

  про те, що середній бал свідоцтва серія __ВС___, номер 48183991________ 

  про базову загальну середню освіту складає _____8,2_____    бали. 

 

  Розрахунок зі мною погоджено _________________________(Раковець А.І.)________ 
 (підпис)                                         (прізвище, ініціали)                        

  Розглянуто і затверджено приймальною комісією «     »                2018 р, протокол № 
 

 

  Заступник відповідального секретаря                                

  приймальної комісії                                                                        Л. П. Чайка 

 

 

 

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал атестата 

автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого 

за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у           

Додатку 11. 
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                                                                                                                                      Додаток 11 

ТАБЛИЦЯ  

відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого 

за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали 

 
           

1 100 3 110 5 130 7 150 9 170 11 190 

1,1 100 3,1 111 5,1 131 7,1 151 9,1 171 11,1 191 

1,2 100 3,2 112 5,2 132 7,2 152 9,2 172 11,2 192 

1,3 100 3,3 113 5,3 133 7,3 153 9,3 173 11,3 193 

1,4 100 3,4 114 5,4 134 7,4 154 9,4 174 11,4 194 

1,5 100 3,5 115 5,5 135 7,5 155 9,5 175 11,5 195 

1,6 100 3,6 116 5,6 136 7,6 156 9,6 176 11,6 196 

1,7 100 3,7 117 5,7 137 7,7 157 9,7 177 11,7 197 

1,8 100 3,8 118 5,8 138 7,8 158 9,8 178 11,8 198 

1,9 100 3,9 119 5,9 139 7,9 159 9,9 179 11,9 199 

2 100 4 120 6 140 8 160 10 180 12 200 

2,1 101 4,1 121 6,1 141 8,1 161 10,1 181 

 

2,2 102 4,2 122 6,2 142 8,2 162 10,2 182 

2,3 103 4,3 123 6,3 143 8,3 163 10,3 183 

2,4 104 4,4 124 6,4 144 8,4 164 10,4 184 

2,5 105 4,5 125 6,5 145 8,5 165 10,5 185 

2,6 106 4,6 126 6,6 146 8,6 166 10,6 186 

2,7 107 4,7 127 6,7 147 8,7 167 10,7 187 

2,8 108 4,8 128 6,8 148 8,8 168 10,8 188 

2,9 109 4,9 129 6,9 149 8,9 169 10,9 189 
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                                                                                                            Додаток  12 

Розрахунок конкурсного бала вступників до КПЕК Луцького НТУ  

 

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до Правил прийому. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої 

освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з української мови 

(перший предмет) у формі диктанту, з математики (другий предмет) – в усній 

формі за екзаменаційними білетами. 

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова.  

Базовим конкурсним предметом є математика. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного 

оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури 

(перший предмет), з математики або історії України на вибір вступника 

(другий предмет). Вступні іспити проводяться у формі тестових технологій. 

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література. 

Базовим конкурсним предметом є математика або історія України. 

Співбесіда для вступників КПЕК Луцького НТУ (які мають на це право) 

на основі базової загальної середньої освіти проводиться за матеріалами 

навчальних предметів: українська мова і математика, для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти – за матеріалами навчальних предметів 

українська мова та література і математика. 

Конкурсний бал (КБ)  розраховується: 

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою: 

КБ = П1 + П2 + А + ОУ,  

де П1– оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2– оцінка 

вступного іспиту з другого предмета; А– середній бал документа про базову 

загальну середню освіту, ОУ– бал за особливі успіхи призерам (особам, 

нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів 

Малої академії наук України 2017 або 2018 року, який встановлюється рівним 

4. Інформацію про них приймальна комісія отримує з Єдиної бази. 

Максимальний конкурсний бал встановлюється таким, що дорівнює 40. 

Оцінки вступних іспитів виставляються за 12-бальною шкалою. 

для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою: 

КБ = П1 + П2 + А + ОУ,  
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де П1– оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту 

з першого предмета; П2– оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або 

вступного іспиту з другого предмета; А– середній бал документа про повну 

загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно 

до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200, ОУ– 

бал за особливі успіхи призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ 

ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з 

базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 

або 2018 року, який встановлюється рівним 10. Інформацію про них 

приймальна комісія отримує з Єдиної бази. Максимальний конкурсний бал 

встановлюється таким, що дорівнює 610. 

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної 

середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. 

 Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які 

виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає 

«6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних 

причин додатка до документа про базову або повну загальну середню освіту 

його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2. 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал 

вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню. 

Мінімальне значення кількості балів вступних випробувань, з якими 

вступник допускається до участі у конкурсі на навчання у Ковельському 

промислово-економічному коледжі Луцького НТУ на основі повної загальної 

середньої освіти, встановлено у розмірі 100 балів, а на основі базової загальної 

середньої освіти – 4 бали. 
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Додаток   13     
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Додаток 14 

Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ 

Денна форма навчання 

 

Лист вступника щодо спеціальних умов під час участі у 

конкурсному відборі при вступі 
  ____122__________ 
             шифр 

_______                         _________ Комп’ютерні науки__________                        ________ 

спеціальність 

    _______________________Яцук Вікторія Віталіївна______________________________  

прізвище, ім´я по батькові 

№ 

з/п Результати вступних іспитів 

 

Кількість 

балів 

1 Українська мова   

2 Математика  

3 Середній бал документа про освіту  8,3 

4 Основний конкурсний бал  

5 Бал за особливі успіхи  

6 Конкурсний бал  
 

Підстава для зарахування за держамовленням за 

співбесідою 

Підпис 

технічного 

секретаря 

Дата 

  

 

 

 

Підпис заступника відповідального 

секретаря приймальної комісії__________________    Чайка Л.П    __________________  
                          дата               

 

 

 

Правильність введення інформації  

до ЄДЕБО підтверджую підписом  

_________________ __________ 
                 підпис 

      
ПІБ 

  

                                                                                                           _____________________________ 
                                                                                                                                  дата 
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Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ 

Денна форма навчання 

 

Лист вступника щодо спеціальних умов під час участі у 

конкурсному відборі при вступі 
  ____122__________ 
             шифр 

_______                         _________ Комп’ютерні науки__________                        ________ 

спеціальність 

    _______________________Яцук Вікторія Віталіївна______________________________  

прізвище, ім´я по батькові 

№ 

з/п Результати вступних іспитів 

 

Кількість 

балів 

1 Українська мова  6,0 

2 Математика 7,0 

3 Середній бал документа про освіту  8,3 

4 Основний конкурсний бал 21,3 

5 Бал за особливі успіхи - 

6 Конкурсний бал 21,3 
 

Підстава для зарахування за держзамовленням у межах 

квоти-1 

Підпис 

технічного 

секретаря 

Дата 

Дитина позбавлена батьківського піклування 

Рішення № 157 від 29.04.2013 р. Про призначення опікуна 

(піклувальника) над дітьми 

виконавчого комітету Ковельської міської ради 

 

 

 

 

Підпис заступника відповідального 

секретаря приймальної комісії__________________    Чайка Л.П    __________________  
                          дата               

 

 

 

Правильність введення інформації  

до ЄДЕБО підтверджую підписом  

_________________ __________ 
                 підпис 

      
ПІБ 

  

                                                                                                           _____________________________ 
                                                                                                                                  дата 
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Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ 

Денна форма навчання 

 

Лист вступника щодо спеціальних умов під час участі у 

конкурсному відборі при вступі 
  ____122__________ 
             шифр 

_______                         _________ Комп’ютерні науки__________                        ________ 

спеціальність 

    _______________________Боровик Олександр Васильович______________________________  

прізвище, ім´я по батькові 

№ 

з/п Результати вступних іспитів 

 

Кількість 

балів 

1 Українська мова  7,0 

2 Математика 7,0 

3 Середній бал документа про освіту  8,9 

4 Основний конкурсний бал 22,9 

5 Бал за особливі успіхи - 

6 Конкурсний бал 22,9 
 

Підстава на переведення на вакантні місця 

держзамовлення 

Підпис 

технічного 

секретаря 

Дата 

Дитина з інвалідністю 

Посвідчення серія ААГ № 176081 видане 22.02.2018р. 

Витяг із постанови ЛКК Ковельської дитячої 

поліклініки від 15.06.2018 р. № 211. 

 

 

 

 

Підпис заступника відповідального 

секретаря приймальної комісії__________________    Чайка Л.П    __________________  
                          дата               

 

Правильність введення інформації  

до ЄДЕБО підтверджую підписом  

_________________ __________ 
                 підпис 

      
ПІБ 

  

                                                                                                           _____________________________ 
                                                                                                                                  дата 
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Додаток 15 
 

                                 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Ковельського промислово- 

   економічного коледжу Луцького НТУ,  

        к.т.н., доцент 

       ____________________Т.В.Селівончик 

                                       «20» березня 2018р.
 

 

 

 

Плата за навчання (контрактна форма навчання)  

за спеціальностями 

 

 

Назва спеціальності 

Оплата 

за 

семестр 

за рік за весь період 

навчання 

Денна форма навчання 

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» 3500 7000 28000 

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» 3800 7600 30400 

Спеціальність 071  «Облік і оподаткування» 3900 7800 23400 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 3900 7800 27300 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 4100 8200 32800 

Спеціальність 075 «Транспортні технології» 4100 8200 32800 

Заочна форма навчання 
Спеціальність 071  «Облік і оподаткування» 2400 4800 12000 

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» 2400 4800 12480 

Спеціальність 073 «Менеджмент» 2400 4800 12000 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                     О.В. Шумік 
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Додаток 16 

 

Директору Ковельського промислово- 

економічного коледжу Луцького 

 національного технічного університету  

Селівончик Т.В. 

 

Петренка Івана Макаровича, 

батька абітурієнта 

м. Ковель, вул. Заводська 14/120 

тел:050-555-12-51 

 

 

 

 

Заява 

           Прошу зарахувати мою дочку, Петренко Тамару Іванівну, на       

платну форму навчання спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». 

         Оплату за навчання гарантую 

 

 

 

    30 липня 2018р.                                                Петренко І.М. 
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                                                                                                                                                   Додаток 17  

                                                                                 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Ковельського промислово- 

економічного коледжу Луцького НТУ, 

кандидат технічних наук, доцент 

____________________Т.В.Селівончик 

«01» червня 2018 р. 
. 

 

План 

навчання працівників технічного секретаріату приймальної комісії КПЕК 

Луцького НТУ у 2018 році 

 
№ 

з/п 
Дата Зміст матеріалу 

Кількість, 

год 

1. 04.06 

Вивчити Правила прийому до КПЕК Луцького НТУ у 2018 р.  

Вивчити Положення про приймальну комісію КПЕК Луцького НТУ, 

Положення про організацію роботи технічного секретаріату 

приймальної комісії 

4 

2. 05.06 

Ознайомитись із Законом України «Про захист персональних даних» 

від 01.06.2010р., та порядком оформлення згоди на збір та обробку 

персональних даних абітурієнтів 

Практичне заняття №1 щодо оформлення згоди на збір та обробку 

персональних даних абітурієнтів. 

Ознайомитись з листом МОНмолодьспорту України від 28.04.2012р. 

№1/9 – 326 «Про врахування середнього бала документа про базову 

загальну середню освіту» 

Практичне заняття №2 щодо розрахунку середнього бала документа 

про освіту, оформлення довідки про середній бал документа про освіту 

та її реєстрації.  

4 

3. 06.06 

Ознайомитися з листами МОН від 26.04.2018 №1/9-261 «Щодо 

інформаційних матеріалів про документи вступників до ЗВО»  

Практичне заняття №3 щодо заповнення Листів вступників із 

спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі 

зарахування.  

2 

4. 07.06 

Ознайомитися з наказами МОН України від 05.07.2016р. № 782,  від 

06.06.2017 №794, від 16.02.2018 №160 «Про затвердження форм 

документів з підготовки кадрів у ЗВО»  

Практичне заняття №4 щодо заповнення відповідних форм 

документації вступної кампанії 2018 року. Заповнення анкети 

абітурієнта. 

4 

5. 
08.06 

 

Практичне заняття №5 щодо порядку оформлення та комплектації 

особової справи абітурієнта, заповнення журналу реєстрації дати 

подання вступниками копій документів і дати надходження у 

приймальну комісію коледжу їх оригіналів, журналу реєстрації та 

перевірки сертифікатів УЦОЯО, поданих до КПЕК Луцького НТУ у 

2018р., журналу обліку робочого часу технічних секретарів, журналу 

реєстрації повернення документів вступникам КПЕК Луцького НТУ, 

подання щоденних звітів щодо ходу вступної кампанії та висвітлення її 

результатів на інформаційних стендах приймальної комісії та на сайті 

коледжу 

2 
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6. 11.06 

Ознайомитися з порядком укладання договорів щодо надання 

освітньої послуги – підготовки фахівців з обраної спеціальності на 

контрактній формі навчання 

Практичне заняття №6 Заповнення бланків договорів щодо надання 

освітньої послуги – підготовки фахівців з обраної спеціальності на 

контрактній формі навчання 

Про організацію роботи медпункту із вступниками, які зараховані до 

коледжу на перший курс (їх батьками ) щодо вивчення стану здоров’я 

вступників. 

Опрацювання спільного наказу МОЗ і МОН України від 20.07.2009р. 

№518,674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за 

фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах». 

Ведення журналу реєстрації співбесіди із вступниками (їх батьками ) 

щодо стану здоров’я вступників. 

Рекомендації студентам, зарахованих на перший курс, про 

проходження медкомісії у регіональних медичних закладах щодо 

встановлення медичної групи   стану здоров’я (основна, підготовча, 

спецгрупа, звільнений ) щодо участі в заняттях фізичної культури. 

4 

7. 12.06 Залік 2 

Всього 22 

 

 

 

 

 
Відповідальний секретар приймальної комісії  Н. В. Романчук 
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Положення про організацію роботи технічного секретаріату                                                                

приймальної комісії Ковельського промислово-економічного коледжу         Луцького 

НТУ [Текст]  / уклад. Н.В. Романчук. – Ковель: КПЕК Луцького НТУ, 2018. –  64 с. 
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