


 
 

Правила прийому  

на навчання до ВСП «Любешівський технічний фаховий коледж 

Луцького НТУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра в 2022 році (зі змінами) 

 

I. Загальні положення 

 

1. Цими Правилами керується Відокремлений структурний підрозділ  

«Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного 

університету», який здійснює прийом на навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти (далі – заклад освіти). 

 

2. Підставою для оголошення прийому на навчання для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра є ліцензія 

Міністерства освіти і науки України (наказ МОН № 261-л від 07.12.2020року) 

на здійснення освітньої діяльності з фахової передвищої освіти та Правила 

прийому на навчання до ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році 

(далі – Правила прийому). 

Правила прийому до ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році 

розроблені Приймальною комісією відповідно до законодавства України, у 

тому числі Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2022 році (далі-Правила прийому), затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364(зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 

року № 400; зі змінами затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 27 червня 2022 року № 594, враховуючи зміни, внесені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2022 року № 600), та 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України (реєстраційний номер 

№713/38049 від 29 червня 2022 року) та затверджені педагогічною радою ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ». Правила прийому зі змінами розміщуються на 

вебсайті коледжу і вносяться до ЄДЕБО до 14 липня 2022, діють протягом 

календарного року. 

3. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти 

здійснюється закладом освіти на конкурсній основі за відповідними джерелами 

фінансування. 

4. Організацію прийому вступників для здобуття фахової передвищої 

освіти здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом 

директора ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ». Головою приймальної комісії 



 
 

призначається директор закладу фахової передвищої освіти. Приймальна 

комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Відокремленого 

структурного підрозділу «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету», затвердженим директором коледжу, з 

урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 

жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 

листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію 

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» оприлюднюється на його офіційному 

вебсайті (вебсторінці). 

Директор ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» забезпечує дотримання 

законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість 

та прозорість роботи приймальної комісії. 

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою видання відповідного наказу та/або виконання процедур вступної 

кампанії керівником закладу освіти. Керівник відповідного закладу вищої 

освіти відповідно до статуту може делегувати ці повноваження керівнику 

закладу фахової перед вищої освіти – відокремленого структурного підрозділу 

закладу вищої освіти. 

Усі питання, пов'язані з прийомом на навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. 

Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті 

(вебсторінці) закладу освіти не пізніше наступного дня після прийняття 

відповідного рішення. 

Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, 

надання місць в гуртожитку гарантовано. Поселення вступників та студентів до 

гуртожитку проводиться відповідно до затвердженого у ВСП «Любешівський 

ТФК ЛНТУ » Положення про користування гуртожитком (Додаток 4). 

 

5. У цих Правилах терміни вжито в таких значеннях: 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що 

проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди, конкурсу творчих та/або 

фізичних здібностей вступників (далі – творчого конкурсу) або інших видів 

вступних випробувань, встановлених відповідно до цих Правил 

вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в 

конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій; 

індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка 

передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання 

підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або 

двох предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15


 
 

шкалою 100-200 (з кроком не менше ніж в один бал) або ухвалюється рішення 

про негативну оцінку вступника («незадовільно»); 

квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка 

використовується для прийому вступників з числа: 

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних 

договорів України; 

закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням 

закордонного українця, і які не проживають постійно в Україні; 

конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти (відокремленого 

структурного підрозділу закладу освіти) щодо кількості місць для прийому 

вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо- 

професійних програм, мов, музичних інструментів тощо в межах 

спеціальності), форми здобуття освіти, курсу, предмету (предметів) 

індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, вимог до мотиваційних 

листів вступників, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-

кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. Розрізняють основні та 

небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує 

декілька освітньо-професійних програм тощо, в Правилах прийому 

зазначаються порядок розподілу здобувачів між ними та строки обрання 

здобувачами таких програм не раніше двох місяців після початку навчання; 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка 

обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними 

показниками з точністю до одиниці відповідно до цих Правил прийому; 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні 

пропозиції на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до 

цих Правил (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел 

фінансування навчання); 

мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі 

інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо- 

професійну програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, 

досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі 

сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії 

(фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію; 

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не 

надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням); 



 
 

особливо небезпечна територія – територія України, яка визнана 

тимчасово окупованою в умовах воєнного стану відповідно до пункту 3 

частини першої статті 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 

територіальні громади, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) 

дій або які перебувають в тимчасові окупації, оточенні (блокуванні), 

сформовані в електронній формі відповідно до Положення про інформаційну 

систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі 

проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, 

оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 7 травня 2022 р. № 562, а у разі відсутності технічної можливості 

формування такого переліку в електронній формі – затверджені Мінреінтеграції 

за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних  обласних, 

Київської міської військових (військово-цивільних) адміністрацій»; 

організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем 

група вступників, які вступають для здобуття фахової передвищої освіти за 

однією освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця; 

основна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція з визначеною 

кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету 

(загальний обсяг державного або регіонального замовлення); 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю 

зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно 

до цього Порядку та Правил прийому; 

старші курси – курси освітньо-професійних програм закладів фахової 

передвищої освіти, окрім першого; 

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка 

передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку та 

оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі 

здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття фахової 

передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до Переліку спеціальностей, 

прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти, за якими 

здійснюється на основі базової або повної загальної (профільної) середньої 

освіти з урахуванням  рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, 

наведеного у додатку 1 до Порядку прийому на навчання до закладів фахової 

предвищої освіти в 2022 році. За результатами творчого конкурсу 

виставляється позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або 

ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»); 



 
 

технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою 

приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення 

відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену 

технічну помилку; 

чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час 

вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу фахової перед 

вищої освіти, але не менше п`яти днів. 

Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі 

України «Про закордонних українців». 

Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про 

освіту» та «Про фахову передвищу освіту». 

II. Прийом на навчання до ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

 

1. Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються: 

особи, які здобули базову середню освіту – для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною (дуальною) 

формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми 

профільної середньої освіти професійного спрямування; 

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню 

освіту); 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого 

робітника; 

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра; 

особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти.  

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю 

приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-професійний ступінь чи 

ступінь (рівень) вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та 

здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, 

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти 

не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план. 

 

2. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які 

здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень 

кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий курс або на перший 

курс (зі скороченим строком навчання).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


 
 

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи 

можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі 

скороченим строком навчання). 

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах 

галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий 

самий або попередній курс. 

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, 

бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту 

саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або 

іншому закладі освіти. 

 

3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно 

до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266. 

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які 

самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра відповідно до наявних 

ліцензій, та вносить до ЄДЕБО у визначені цими Правилами строки. (Додаток 

1)  

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень 

державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами. 

 

4 Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої 

освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення  та адміністративній межі або які 

переселилися з неї після 01 січня 2022 року, в частині проходження річного 

оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа 

державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню 

освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до 

законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття 

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

які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів 

Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 

зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 

березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 

квітня 2021 року за № 505/36127 (далі - наказ № 271) (Додаток 5). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0505-21#n16


 
 

Особливості прийому на навчання для здобуття фахової перед вищої 

освіти осіб, які зареєстровані на особливо небезпечній території та знаходяться 

на особливо небезпечній території, або примусово переміщені (депортовані) на 

тимчасово окуповану територію Російської Федерації або Республіки Білорусь 

визначаються у розділі VІІІ цих Правил 

  

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра 

 

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра здійснюється: 

за рахунок видатків державного бюджету у державних закладах освіти 

(державне замовлення); 

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту). 

 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову 

передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній 

основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не 

здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного 

або місцевого бюджету. Це обмеження не застосовується до учасників бойових 

дій. 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного 

або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти 

лише за кошти фізичних або юридичних осіб. 

 

3. Особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно 

проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 

потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої 

освіти нарівні з громадянами України, в тому числі за кошти державного 

бюджету.  

 

4. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на 

здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у 

закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами 

здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного 

або місцевого бюджету.  

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття 

освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів. 



 
 

 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення 

 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за 

кожною спеціальністю. Прийом на навчання на старші курси здійснюється в 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає 

максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі 

(році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття 

фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов (Додаток 1). 

 

2. Прийом на навчання за державним замовленням (за кошти державного 

бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової 

передвищої освіти, за якими воно сформоване Кабінетом Міністрів України. 

Міністерство освіти і науки України, інші державні замовники здійснюють 

розміщення державного замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей 

(спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм навчання та 

основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра. Розподіл місць державного замовлення між основними конкурсними 

пропозиціями в межах відповідної спеціальності заклад освіти здійснює 

самостійно. 

Прийом на навчання за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням) здійснюють заклади освіти, які мають ліцензію на підготовку 

здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем 

фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю, отриману не 

пізніше ніж 31 грудня 2021 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не 

пізніше ніж 31 травня 2022 року. 

 

3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні 

конкурсні пропозиції визначається ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» у межах 

різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за загальним 

обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням 

фактичного виконання державного замовлення. 

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається 

закладом освіти у межах ліцензованого обсягу. 

 

4. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних 

пропозицій,  обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні 

конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції 

визначається у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу (після 



 
 

отримання необхідної інформації від державного замовника) та 

оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу освіти. 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання 

 

1. Приймальна комісія ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» працює за 

таким графіком: 

робочі дні тижня (понеділок – п’ятниця) – з 9
00

 до 18
00

 год;   

субота, неділя – вихідний. 

обідня перерва з 13
00

 год. до 14
00

 год., вихідний – неділя . 

2. Для вступників на основі базової середньої освіти за денною 

(дуальною) формою здобуття освіти (таблиця 1): 

 Таблиця 1 

Етапи вступної кампанії 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 

розпочинається 

завершується 

 

 

23 червня 2022р. 

31 жовтня 2022 р. 

 

Початок прийому заяв та документів 30 червня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів  о 18
00

 год. 

13 липня 2022 р. 

Індивідуальні усні співбесіди проводяться  з 14 липня 2022 р. до 

21 липня 2022 р. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди, із зазначенням 

рекомендованих до зарахування формується на основі 

конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права на здобуття фахової передвищої освіти за 

державним замовленням та оприлюднюється 

не пізніше 12
00

год  

26 липня 2022р. 

 

 

 

 

 

 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування,  

мають виконати вимоги до зарахування  

- на місця державного замовлення 

 

- на місця за кошти фізичних або юридичних осіб 

до 12
00

год  

28 липня 2022р. 

 

до 12
00

год  

01 серпня 2022р. 

Терміни зарахування вступників за державним не пізніше 18
00

 год. 



 
 

замовленням. 30 липня 2022 р. 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або 

юридичних осіб  

 

не пізніше  

03 серпня 2022р. 

Переведення на вакантні місця державного замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб  

не пізніше  

08 серпня 2022 р. 

 

3.Додатковий прийом для вступників на основі базової середньої освіти 

за денною формою здобуття освіти на вакантні місця ліцензійного обсягу 

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб  

(таблиця 2): 

 Таблиця 2 

Етапи вступної кампанії 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 

розпочинається 

завершується 

 

25 липня 2022р. 

31 жовтня 2022 р. 

 

Початок прийому заяв та документів 01 серпня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів  о 18
00

 год. 

12 серпня 2022 р. 

Індивідуальні усні співбесіди проводяться  з 15 серпня 2022р. 

до 22 серпня 2022 р. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди, із зазначенням 

рекомендованих до зарахування формується на основі 

конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права на здобуття фахової передвищої освіти виключно 

за кошти фізичних або юридичних осіб та 

оприлюднюється 

не пізніше 12
00

год  

25 серпня 2022р. 

 

 

 

 

 

 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування,  

мають виконати вимоги до зарахування  

- на місця за кошти фізичних або юридичних осіб 

до 12
00

год  

29 серпня 2022р. 

 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або не пізніше  



 
 

юридичних осіб  

 

31 серпня 2022р. 

 

4. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої 

освіти за денною формою здобуття освіти на вакантні місця ліцензійного 

обсягу виключно за кошти фізичних або юридичних осіб (Таблиця 3): 

Таблиця 3 

Етапи вступної компанії 
денна  

форма навчання 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів  

розпочинається 

завершується 

 

 

01 липня 2022 р. 

31 жовтня 2022 р. 

Початок прийому заяв та документів. 14 липня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів  

- для осіб, які вступають на основі індивідуальної 

усної співбесіди  

- для осіб, які вступають тільки на основі 

результатів національного мультипредметного 

теста (зовнішнього незалежного оцінювання) 

 

о 18:00 год. 

 05 серпня  

 

 

о 18:00 год.  

31 серпня 

Строки проведення індивідуальних усних співбесід 

 

з 08 серпня до  

16 серпня 

 

 

Оприлюднення рейтингового списку вступників із 

зазначенням рекомендованих до зарахування за кошти 

фізичних або юридичних осіб. 

до 12
00

 год. 

01 вересня 2022р. 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування,  

мають виконати вимоги до зарахування на місця за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

не пізніше 12
00 

год. 

06 вересня 2022
 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або 

юридичних осіб 

додаткове зарахування за кошти фізичних або 

юридичних осіб 

не пізніше 12:00 год. 

16 вересня 2022 р. 

не пізніше 30 

листопада 

 

5. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на 

навчання вступників за денною формою здобуття освіти на основі ОКР 

Кваліфікований робітник осіб, проходить в такі строки  



 
 

(таблиця 4): 

Таблиця 4 

Етапи вступної компанії 
денна  

форма навчання 

Початок прийому заяв та документів. 14 липня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів  до18
00

 год. 

3 серпня 2022 р. 

Строки проведення індивідуальних усних співбесід  

 

з 8 серпня  

до 11 серпня 2022 р. 

 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі 

індивідуальних усних співбесід, із зазначенням 

рекомендованих до зарахування формується на основі 

конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права на здобуття фахової передвищої освіти за 

державним замовленням та оприлюднюється. 

до 12
00

 год. 

12 серпня 2022 р. 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування,  

мають виконати вимоги до зарахування  

- на місця державного замовлення 

 

- на місця за кошти фізичних або юридичних осіб 

до 18
00

 год. 

17 серпня 2022 р. 

до 18
00

 год. 

22 серпня 2022 р. 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням 

за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

не пізніше  

19 серпня 2022 р. 

не пізніше 

26 серпня 2022 р. 

Переведення на вакантні місця державного замовлення 

осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб  

не пізніше  

15 вересня 2022 р. 

6. Додатковий прийом для вступників на основі базової середньої освіти 

за денною формою здобуття освіти на вакантні місця ліцензійного обсягу 

виключно за кошти фізичних або юридичних осіб  

(таблиця 5): 

 Таблиця 5 

Етапи вступної кампанії 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 

розпочинається 

22 серпня 2022р. 

31 жовтня 2022 р. 



 
 

завершується 

 

 

Початок прийому заяв та документів 22 серпня 2022 р. 

Закінчення прийому заяв та документів  о 18
00

 год. 

30 серпня 2022 р. 

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди, із зазначенням 

рекомендованих до зарахування формується на основі 

конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з 

повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права на здобуття фахової передвищої освіти виключно 

за кошти фізичних або юридичних осіб та 

оприлюднюється 

не пізніше 12
00

год  

31серпня 2022р. 

 

 

 

 

 

 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування,  

мають виконати вимоги до зарахування  

- на місця за кошти фізичних або юридичних осіб 

до 12
00

год  

01 вересня 2022р. 

 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних або 

юридичних осіб  

 

не пізніше  

1 вересня 2022р. 

 

7. Індивідуальні усні співбесіди для вступників, які зареєстровані на 

особливо небезпечній території, проводяться дистанційно за їх зверненням. 

 8.Прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на 

навчання організованих груп вступників (крім вступників на основі базової 

середньої освіти) може бути дозволено Міністерством освіти і науки України 

упродовж року за зверненням Спільного представницького органу сторони 

роботодавців на національному рівні, обласних (галузевих) організацій 

роботодавців за рахунок коштів юридичних осіб (роботодавців), але не пізніше 

30 листопада.  

 

 

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі 

на навчання до ВСП « Любешівський ТФК ЛНТУ» 

 

1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на 

основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти подають 

заяви: 



 
 

тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених 

у цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у 

відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного 

мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх 

подання); 

у разі подання іноземного документа про освіту; 

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до 

запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення; 

у разі подання документів особами без громадянства; 

у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних 

кабінетів; 

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву 

в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної 

комісії закладу фахової передвищої освіти. 

 

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, 

подають заяви тільки в паперовій формі. 

 

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення 

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією 

закладу освіти у порядку, визначеному законодавством. 

Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних 

комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній 

формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого 

закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в 

електронній формі. 

 

4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної 

комісії ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ». Відомості кожної заяви в 

паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в 

ЄДЕБО в день прийняття заяви. 

 

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності, освітньо-професійної програми). 

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території, зазначають це в заяві. 

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники 

обов'язково зазначають один з таких варіантів: 



 
 

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного замовлення і на 

участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі 

неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням)»; 

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах 

вступної кампанії на місця державного замовлення». 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники 

претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних 

осіб і поінформовані про неможливість переведення в межах вступної кампанії 

на місця державного замовлення, у заяві зазначають «Претендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на 

місця державного або регіонального замовлення». 

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в 

електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які 

подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа 

приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній 

поштовій скриньці. 

 

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

оригінали: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

Особи, яким виповнилося 14 років після 01 вересня 2021 року, можуть вступати 

за свідоцтвом про народження за умови пред`явлення особисто документи 

(одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» 

впродовж 90 календарних днів після зарахування. В іншому випадку наказ про 

зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових 

квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку 

до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством; 

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої освіти, ступінь вищої 

освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не 

зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України, 

або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які 

проживають на території населених пунктів на лінії зіткнення та 



 
 

адміністративній межі, подають документи з урахуванням особливостей, 

передбачених наказом № 271.  

Якщо з об'єктивних причин документ про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової перед вищої освіти, ступінь вищої 

освіти відсутній, може подаватись довідка державного підприємства 

«Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО про його 

здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої освіти, вищої 

освіти. 

 

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, 

передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»; 

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – 

військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень 

про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених 

законодавством; 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової перед вищої освіти, вищої 

освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не 

зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см. 

Вступники, які проходять індивідуальні усні співбесіди допускаються до 

участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва 

про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 

року), та екзаменаційного листка з фотокарткою. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені 

законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

 

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридичних 

осіб на основі базової середньої освіти, на переведення на вакантні місця 

державного замовлення, вступник подає особисто з виконанням вимог для 

зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, але не пізніше 

ніж 25 вересня.  

 Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних 

умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на 

вакантні місця державного замовлення вступник подає особисто одночасно з 



 
 

виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, але не пізніше ніж 25 жовтня.  

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання 

спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення, 

унеможливлюють їх реалізацію. 

 

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що 

посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають 

засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. 

 

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення. 

 

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви 

в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. 

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на 

вебсайті ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» на підставі даних, внесених до 

ЄДЕБО. 

 

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної 

програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його 

особистим (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви. 

 

13. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована 

закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення 

прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до 

закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови 

допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, 

що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в 

ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання 

анулюється в ЄДЕБО.  

 

14. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є 

процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 

травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних 



 
 

документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 

травня 2015 року за № 614/27059. 

 

15. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття 

особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне 

визнання документа про вищу духовну освіту отриманого особою відповідно до 

Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові 

ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року 

№ 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого 

входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним 

ступенем фахового молодшого бакалавра щодо визнання відповідного 

документа про вищу духовну освіту. 

 

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення 

 

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої 

освіти здійснюється за результатами вступних випробувань: 

«на основі базової середньої освіти для вступу на місця державного 

(регіонального) замовлення – у формі індивідуальної усної співбесіди; на 

основі базової середньої освіти для вступу на місця за кошти фізичних або 

юридичних осіб – на основі розгляду мотиваційних листів (у передбачених 

цими Правилами випадках)»; 

«на основі повної (профільної) загальної середньої освіти для вступу на 

місця державного (регіонального) замовлення – у формі індивідуальної усної 

співбесіди; на основі повної (профільної) загальної  середньої освіти для вступу 

на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – на основі розгляду 

мотиваційних листів (у передбачених цими Правилами випадках)»; 

«на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника  

для вступу на місця державного (регіонального) замовлення – у формі 

індивідуальної усної співбесіди; на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

кваліфікованого робітника для вступу на місця за кошти фізичних або 

юридичних осіб – на основі розгляду мотиваційних листів;»; 

 

 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до цих Правил прийому. 

 

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової або повної 

загальної (профільної) середньої освіти вступають на навчання для здобуття 

фахової передвищої освіти, зараховуються результати індивідуальної усної 



 
 

співбесіди, розгляду мотиваційного листа у встановлених цими Правилами 

випадках (Додаток 2). 

 

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти, зараховуються результати індивідуальної усної співбесіди, 

розгляду мотиваційного листа у встановлених цими Правилами випадках 

(Додаток 3). 

 

5. Конкурсний бал (КБ) обчислюється: 

 

1) для вступу на основі базової середньої або повної загальної 

(профільної) середньої освіти на місця державного замовлення: 

КБ = УС, 

де УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди.  

Для осіб, зареєстрованих в селах, які здобули у рік вступу базову або 

повну загальну середню освіту у закладах овіти, що знаходяться на території 

сіл, конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (СК). СК дорівнює 1,05. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатка 13 

до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 або витягу з реєстру 

територіальної громади (зокрема, сформованого з використанням засобів 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг), передбаченого 

Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних 

громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 

2022 року № 265, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до 

ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна 

комісія здійснює перевірку відповідної інформації на підставі його сканованої 

копії (фотокопії). 

Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може 

подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019-2021 років у 

будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста. У такому 

разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів 

зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та 

літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 

25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів 

національного мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів 

з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів. 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за 



 
 

поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 

балів. 

 

2) для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого 

робітника на місця державного замовлення: 

КБ = УС, 

де УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди.  

 

6. Мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з яким 

вступник допускається до участі у конкурсному відборі становить 100 балів. 

 

7. Програми індивідуальних усних співбесід затверджують голови 

приймальних комісій закладів освіти не пізніше ніж 31 травня відповідного 

року вступної кампанії 

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної 

(профільної) середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього 

незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти. 

Програми індивідуальних усних співбесід обов'язково оприлюднюються 

на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти. У програмах мають міститися критерії 

оцінювання підготовленості вступників. 

Індивідуальні усні співбесіди проводяться з вступником в очній формі з 

урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та 

дотриманням медико-санітарних вимог. У тому випадку, якщо вступник не 

може з`явитися в коледж для проходження ІУС, він повинен звернутися із 

заявою на ім`я голови приймальної комісії дати дозвіл на проходження ІУС 

дистанційно (онлайн). Комісія з проведення ІУС має організувати здачу ІУС 

дистанційно. Якщо підчас здачі ІУС в коледжі буде повітряна тривога на даній 

території, то вступники разом з комісією мають пройти в бомбосховище, яке 

облаштоване згідно вимог. По закінченню повітряної тривоги вступники і 

члени комісію повертаються на свої робочі місця та продовжують співбесіди. 

 

Вимоги до мотиваційних листів затверджуються головою приймальної 

комісії та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти не пізніше 

1 червня. 

Заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність 

тексту та забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки 

уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі-

уповноважений 

8. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням 

приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений 

розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого 



 
 

Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали 

документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 

вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 

 

9. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом 

освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу освіти, склад та порядок 

роботи  якої затверджуються наказом закладу освіти, з урахуванням 

необхідності залучення до її діяльності, органів студентського самоврядування, 

зовнішніх експертів. 

Заява про апеляцію щодо результатів індивідуальної усної співбесіди 

абітурієнта подається ним особисто в день оголошення кількості балів, 

отриманих з даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається 

відповідальному секретарю приймальної комісії та візується головою 

приймальної комісії. 

Розгляд апеляції здійснюється у день її подання, як правило, в 

присутності абітурієнта, але не пізніше наступного дня після її подання. 

Апеляційна комісія ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» здійснює розгляд 

апеляції для встановлення правильності та об’єктивності виставленої 

абітурієнту оцінки за вступне випробування і не передбачає повторної її здачі. 

Рішення апеляційної комісії ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

оформляється протоколом і доводиться до відома абітурієнта за його підписом. 

Рішення апеляційної комісії ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» є остаточним і 

повторному розгляду не підлягає. 

За умови прийняття апеляційною комісією рішення про зміну кількості 

балів зі ІУС, воно фіксується на заяві абітурієнта та засвідчується підписами 

членів комісії, після чого вносяться необхідні зміни у рейтингову таблицю з 

ІУС, що підтверджується підписом відповідального секретаря та печаткою 

приймальної комісії. 

 

10. Відомості щодо результатів ІУС вносяться до ЄДЕБО. 

 

11. Рішенням приймальної комісії результати індивідуальної усної 

співбесіди щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути 

зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу 

конкурсну пропозицію, для якої передбачено проходження індивідуальної усної 

співбесіди, в цьому закладі освіти. 

 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

 

1. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу 

для здобуття фахової передвищої освіти є: 



 
 

зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної 

співбесіди на місця державного замовлення; 

переведення на вакантні місця державного замовлення осіб у порядку, 

передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими 

джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію. 

 

2. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 

співбесіди та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до 

зарахування на навчання за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у 

конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, 

повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на 

місця державного або регіонального замовлення»): 

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); 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій відповідно до 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, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія,територія населених пунктів на лінії зіткнення та 

адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені 

особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року. 

особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо 

небезпечній території; 

 діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 

10
1
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту",особи з їх числа; 

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, 

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

Революції Гідності; 



 
 

особи, один з батьків яких був учасником 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 під час виконання 

ним обов’язків військової служби; 

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним 

службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 

загальної середньої освіти; 

особи з інвалідністю I, II 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 постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до 

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; 

іноземці та закордонні українці у межах квоти для іноземців. 

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у 

конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням 

сканованих копій документів, що підтверджують ці права). 

 

3. Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування 

відповідно до пункту другого цього розділу та які підтверджують навчання, 

перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за 

певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до 

відповідного державного замовника щодо збільшення загального обсягу 

бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу 

відповідної спеціальності. 

 



 
 

4. Можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в 

порядку такі категорії осіб, зараховані на навчання за іншими джерелами 

фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну 

оцінку на індивідуальній усній співбесіді або творчому конкурсі у встановлені 

Правилами прийому строки: 

вступники на основі базової середньої освіти, які подали документи, що 

підтверджують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти 

державного або місцевого бюджету, передбачені пунктом другим цього 

розділу, після завершення прийому документів, але не пізніше 30 вересня; 

вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, які 

подали документи, що підтверджують спеціальні умови здобуття фахової 

передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, передбачені 

пунктом другим цього розділу, після завершення прийому документів, але не 

пізніше 31 жовтня; 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

 

 

ІX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної 

оцінки індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення; 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

 

2. Список вступників, які мають право на зарахування, впорядковується в 

межах кожної зазначеної в пункті першому цього розділу категорії: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках. 

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб тільки за результатами розгляду мотиваційних листів, 

побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних 

листів здійснюється лише у випадку, коли кількість вступників перевищує 

кількість місць ліцензованого обсягу виділеного для відповідної категорії 

вступників у поточному році. У випадку коли кількість вступників не 

перевищує кількість виділених місць ліцензованого обсягу рейтинговий список 

формується в алфавітному порядку. 

 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються: 

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника; 



 
 

конкурсний бал вступника; 

ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди на місця державного замовлення; 

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної 

пропозиції, форма здобуття освіти. 

 

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована 

територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, адміністративної 

межі, особливо небезпечна територія (які не зареєстровані як внутрішньо 

переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають 

шифруванню у всіх інформаційних системах. 

 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та 

оприлюднюються у повному обсязі на офіційному вебсайті ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ». 

 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням) за кожною конкурсною 

пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та 

затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом 

розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та вебсайті закладу 

освіти відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил прийому. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього 

розділу. 

 

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 

виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з 

урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників. 

 

7. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

розміщується на вебсайті закладу освіти, а також відображається у кабінеті 

вступника в ЄДЕБО (за наявності). 

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення 

засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому. 

 

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть 

участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття 

приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно 



 
 

до строку, визначеного в розділі V цих Правил, зобов'язані виконати вимоги 

для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто документи, 

передбачені цими Правилами прийому, до приймальної комісії закладу освіти. 

Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Правил 

прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти та укладення 

договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за 

участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в 

якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. 

 

2. Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця 

державного замовлення може здійснюватися, крім особистого подання, 

шляхом:  

надсилання їх засобами поштового зв'язку з обов'язковим описом 

вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначену в Реєстрі суб'єктів 

освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил 

прийому або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за 

відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;  

надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли 

кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет 

вступника.  

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між закладом 

освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для 

неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. 

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без 

укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж 

десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в 

частині зарахування такої особи. 

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на 

тимчасово окупованій території, особливо небезпечній території, або 

примусово переміщені (депортовані) на тимчасово окуповану територію, 

територію Російської Федерації або Республіки Білорусь мають укласти договір 

про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання. В іншому 

випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи 

Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання 

кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов'язані підписати власну 

заяву, роздруковану приймальною комісією. 

 

3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або 

юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 

іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 



 
 

 

4. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного 

замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до 

зарахування у строки, визначені в розділі V цих Правил, втрачають право в 

поточному році на зарахування на навчання за державним замовленням за цією 

конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIІІ цих Правил. 

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця державного 

замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому 

або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, 

підлягають зарахуванню. 

 

5. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за 

кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

 

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, 

передбачених у розділі X цих Правил прийому і надає рекомендації 

вступникам, наступним за рейтинговим списком. 

 

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до  

розділу X цих Правил прийому. 

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між закладом освіти та 

фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про 

зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів  

з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині 

зарахування такої особи.  

Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого 

подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без 

укладання договору, але якщо договір не буде укладено впродовж десяти 

календарних днів  після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині 

зарахування такої особи. 

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами. 

 

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця 

за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

 

4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та 



 
 

формами здобуття освіти оригінали документів , передбачені цими Правилами, 

зберігаються у закладі освіти за місцем навчання за державним замовленням 

протягом усього строку навчання. 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами 

підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та 

формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали 

вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір 

студента протягом усього строку навчання. Умовою до зарахування студента до 

іншого закладу є надання довідки про місцезнаходження оригіналів документів. 

Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента 

закладом освіти, у якому вони зберігаються. 

 

XII. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб 

 

1. ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» самостійно надає рекомендації 

вступникам в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які 

були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за 

відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 6-7 розділу IX 

цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XI цих 

Правил. 

 

2. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які 

зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в 

такій послідовності: 

особи, які зазначені в пункті 4 розділу VIII цих Правил прийому, в разі 

наявності документів, що підтверджують право на спеціальні умови 

зарахування; 

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця 

державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу ІX цих 

Правил прийому.  

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в 

абзаці третьому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб 

попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в 

послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах 

кожної із зазначених категорій. 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні 

місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-третьому 

цього пункту, заклад освіти використовує для цього вакантні місця державного 

замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших 

галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на 

вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-



 
 

третьому цього пункту за відповідною спеціальністю), про що негайно ставить 

до відома відповідного державного замовника. 

Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються 

такими, що не розміщені в цьому закладі освіти. Заклад освіти повідомляє 

державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей. У разі 

відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, заклад 

освіти надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць 

державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання 

цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника. 

 

XIІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок 

цільового пільгового державного кредиту 

 

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником закладу 

освіти, у структурі якого знаходиться заклад фахової передвищої освіти, на 

підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на 

інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті (вебсторінці) закладу 

освіти у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил 

прийому. 

 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується 

приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, 

визначених пунктом 5 розділу XVI цих Правил прийому. 

 

3. Зараховані особи можуть бути виключені з наказу про зарахування (до 

наказу про зарахування вносяться зміни, що стосуються цієї особи) до закладу 

освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним 

бажанням, у зв'язку з чим таким особам повертаються подані ними документи 

не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі 

наказу керівника закладу освіти. 

 

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 

10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в 

частині, що стосується цієї особи. 

 

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2-4 цього розділу, 

місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які 

брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких 

претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних 



 
 

пропозицій цього закладу освіти за умови збігу конкурсних предметів шляхом 

перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію. 

 

XІV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства 

до закладів фахової передвищої  освіти України 

 

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із 

Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 

правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних 

українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про 

заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з 

суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними 

одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 

11 вересня 2013 року №  684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та 

осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 

листопада 2013 року №  1541 «Деякі питання організації набору та навчання 

(стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. 

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають 

посвідки на тимчасове (постійне) проживання в Україні, приймаються на 

навчання за індивідуальним дозволом МОН. 

 

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати 

освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за кошти 

фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність 

між закладами освіти або закладами вищої освіти, до структури яких входять 

заклади фахової передвищої освіти. 

Прийом закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням 

закордонного українця, іноземців та осіб без громадянства, які постійно 

проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту до закладів освіти на 

навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється нарівні з 

громадянами України. 

 

3. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої 

мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та 

іноземним закладами освіти освітньо-професійними (освітніми) програмами, 

приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань 

закладу освіти. 



 
 

 

4. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і 

статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до 

закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття 

освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією 

України, законами України чи міжнародними договорами, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного 

українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у 

межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, 

передбачених Правилами прийому. 

5. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, 

які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, 

які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової 

передвищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок 

коштів державного або місцевого бюджету. 

 

XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти 

 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу 

масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії 

визначається Положенням про комісію з акредитації представників засобів 

масової інформації Відокремленого структурного підрозділу «Любешівський 

технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету». 

Комісія з акредитації представників засобів масової інформації є 

структурним підрозділом приймальної комісії з проведення набору студентів 

Відокремленого структурного підрозділу «Любешівський технічний фаховий 

коледж Луцького національного технічного університету». 

Комісія з акредитації представників засобів масової інформації 

підпорядковується заступнику голови приймальної комісії. 

Кількісний склад комісії затверджується наказом директора коледжу. До 

складу комісії входять : голова, секретар та два члени комісії.  

Секретар комісії веде протокольне оформлення засідань комісії та 

виписує посвідчення акредитованим спостерігачам. 

Голова комісії веде журнал реєстрації акредитованих представників ЗМІ 

і видачі посвідчень. 

Акредитація представників ЗМІ при приймальній комісії з проведення 

набору студентів ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» є тимчасовою, яка 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 
 

надається на строк виконання конкретного редакційного завдання або для 

заміни акредитованої особи в разі її хвороби, відпустки тощо. 

Для акредитації до Комісії подається скріплена печаткою та підписом 

керівника редакції ЗМІ заява про акредитацію, у якій мають бути вказані: 

- повна назва засобу масової інформації, 

- прізвище, ім’я та по батькові представників ЗМІ , посада , 

- поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти ЗМІ. 

До заяви додається : копія Свідоцтва про державну реєстрацію або копія 

Ліцензії.  

Журналісти, які не є працівниками ЗМІ, мають право отримати 

акредитацію індивідуально. Для цього вони подають підписану власноруч 

заяву, у якій вказують :  

- прізвище, ім’я, по батькові заявника, 

- належність заявника до творчих або технічних працівників (наприклад 

: журналіст, оператор, фотокореспондент), 

- поштова адреса, номер телефону , адреса електронної пошти заявника 

До заяви додається : копія документа, що підтверджує професійний фах 

заявника (диплом про освіту або документ, що підтверджує членство у 

відповідному професійному об`єднанні) . 

У разі не подання окремих документів (подання документів, що не 

містять усіх необхідних даних), Комісія повідомляє письмово про це заявника 

та зупиняє розгляд заяви про акредитацію. Розгляд заяви про акредитацію 

поновлюється після подання всіх документів.  

Акредитація проводиться протягом трьох календарних днів після 

отримання всіх документів.  

Підтвердженням акредитації є акредитаційне посвідчення). 

Акредитаційне посвідчення видається акредитованій особі протягом 10 

календарних днів після акредитації. Акредитаційне посвідчення видається 

особисто акредитованій особі під підпис у журналі реєстрації акредитованих 

представників ЗМІ. 

У разі зміни відомостей, які вносяться до акредитаційного посвідчення, 

за письмовою заявою акредитованої особи , їй видається нове посвідчення 

протягом 10 календарних днів з дня подання заяви. 

Посвідчення завіряється печаткою коледжу або приймальної комісії. 

У разі відмови у акредитації представника ЗМІ. Рішення комісії 

обґрунтовується. 

Комісія з акредитації представників ЗМІ до 15 червня 2022 року приймає 

заяви від засобів масової інформації щодо участі у засіданнях приймальної 

комісії з проведення набору студентів її представників в якості спостерігачів. 

 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і 

науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою 



 
 

приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано 

Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання 

приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані 

створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх 

засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з 

документами, що надаються членам комісії. 

 

3. ВСП « Любешівський ТФК ЛНТУ» зобов'язаний створити умови для 

ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, 

сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-

професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та 

обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією 

(спеціальністю, освітньо-професійною програмою), у тому числі про кількість 

місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на вебсайті 

(вебсторінці) закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після 

затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей. 

 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше 

дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три 

години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного 

засідання оприлюднюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти. 

 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 

спеціальні умови вступу, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання, про трудовий договір на 

працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для 

скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника. 

 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що 

фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за 

спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб 

(прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до 

зарахування та зарахування до закладів фахової передвищої освіти 

здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО 

за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними 

системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) 

таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО). 

 

В.о.директора                                          Герасимик-Чернова Т.П. 

 

 



 
 

 

 

Правила прийом на навчання до Відокремленого структурного підрозділу 

«Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного 

університету» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра в 2022 році розглянуто на засіданні приймальної комісії  

протокол №45 від 12 серпня  2022 року 

 

 



 
 

Додаток 1 до Правил прийому на навчання до  

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ»  

для здобуття освітньо-професійного ступеня  

фахового молодшого бакалавра в 2022 році 

 

Перелік спеціальностей,  

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

ВСП « Любешівський ТФК ЛНТУ» 

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр 

 

Галузь знань 

 

Спеціальність 
 Освітня програма 

Чи 

акредитована 

ОП 

Ліцензовані 

обсяги 

Нормативні 

терміни 

навчання 

Вартість одного 

року навчання, грн 

Ко

д 
Назва Код Назва 

Денна форма Денна форма Денна форма 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

Облік і 

оподаткування 

Так 
25 

 

2 роки 10 місяців 
9500 

13 
Механічна 

інженерія 
133 

Галузеве 

машинобудування 

Галузеве 

машинобудування 

Ні 

30 

 

 

3 роки 10 місяців 

9500 

19 
Архітектура та 

будівництво 
192 

Будівництво та 

цивільна інженерія 

 Опорядження 

будівель і споруд та 

будівельний дизайн 

Ні 

30 3 роки 10 місяців 9500 

19 
Архітектура та 

будівництво 
192 

Будівництво та 

цивільна інженерія 

Будівництво та 

експлуатація 

будівель і споруд 

Так 

30 2 роки 5 місяців 9500 

27  Транспорт 274 
Автомобільний 

транспорт 

Автомобільний 

транспорт 

Ні 
30 

 

2 роки 5 місяців 
9500 

20 

Аграрні науки 

та 

продовольство 

208 Агроінженерія Агроінженерія 

Так 

25 

 

3 роки 10 місяців 9500 

24 
Сфера 

обслуговування 
241 

Готельно-

ресторанна справа 

Готельно-ресторанна 

справа 

Ні 
30 

1 рік 10 місяців 
9500 

 



 
 

                                                                                                                                                                                       Додаток 2 до Правил прийому на навчання до  

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ»  

для здобуття освітньо-професійного ступеня  

фахового молодшого бакалавра в 2022 році 

 

Перелік ІУС, конкурсних предметів  

у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти  

ВСП « Любешівський ТФК Луцького НТУ» 

 

Для вступників на основі базової середньої освіти 

 
Спеціальності освітньо-

професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра  Освітня програма 
Перелік конкурсних предметів  

(індивідуальна усна співбесіда) 

Мінімальна кількість балів для 

допуску до участі в конкурсі 

 

Код  

 

Назва 

071 Облік і оподаткування 
Облік і оподаткування Українська мова  

 Математика  

100 

 

192 
Будівництво та цивільна 

інженерія 

Опорядження будівель і 

споруд та будівельний дизайн 

Українська мова  

Математика  

100 

 

208 Агроінженерія Агроінженерія 
Українська мова  

Математика  

100 

 

133 Галузеве машинобудування  Українська мова 

Математики 

100 

 
  Галузеве машинобудування 



 
 

Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб 

 

Спеціальності освітньо-

професійного ступеня 

фахового молодшого 

бакалавра 
 

Освітня програма 

Сертифікат ЗНО 

(2019-2021) або НМТ 

Індивідуальна 

усна 

співбесіда 

Мінімальний 

бал 

За кошти фізичних 

або юридичних осіб 
 

Код  

 

Назва 
  

192 
Будівництво та 

цивільна інженерія 

Опорядження 

будівель і споруд 

та будівельний 

дизайн 

1. Українська мова 

2. Математика або історія 

України 

Українська 

мова 

100 Мотиваційний лист 

1. Українська мова 

2. Математика або Історія 

України 

Українська 

мова 

100 Мотиваційний лист 

071 Облік і оподаткування 
Облік і 

оподаткування 

1.Українська мова  

2.Математика або Історія 

України 

Українська 

мова 

 

100 

Мотиваційний лист 

208 Агроінженерія 

Агроінженерія 

 

 

1.Українська мова  

2.Математика або Історія 

України 

Українська 

мова 

100 Мотиваційний лист 

271 
Готельно-ресторанна 

справа 

Готельно-

ресторанна справа 

Українська 

мова 

100 Мотиваційний лист 

1.Українська мова  

2.Математика або Історія 

України      

 



 
 

Додаток 3 до Правил прийому на навчання до  

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ»  

для здобуття освітньо-професійного ступеня  

фахового молодшого бакалавра в 2022 році 

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

спорідненою спеціальністю 

ВСП « Любешівський ТФК ЛНТУ» 
Споріднені професії 

кваліфікованого робітника 

(професійні назви робіт) 

Спеціальності фахового 

молодшого бакалавра 

Інформація про 

вступні 

випробування 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі 

Курс Термін 

навчання 

Кількість місць 

Назва Код Код Назва  

Маляр 

Муляр 

Штукатур 

7141 

7122 

7133 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

(Будівництво та 

експлуатація 

будівель і споруд) 

Індивідуальна 

усна співбесіда 

з української 

мови 

100 

 

1 курс 2 роки  

5 місяців 

15 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських 

машин та устаткування 

Водій 

автотранспортних 

засобів кат. В, С 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва кат. А1 

 

 

 

 

7232 

 

 

8322 

 

 

8331 

274 Автомобільний 

транспорт 

Індивідуальна 

усна співбесіда 

з української 

мови 

100 1 курс 2 роки  

5 місяців 

15 



 
 

Кухар 

Кондитер 

5122 

7412 

241 Готельно-ресторанна 

справа 

 

Індивідуальна 

усна співбесіда 

з української 

мови 

100 

 

1 курс 1 рік 

10 місяців 

12 

 



 
 

 
 

Додаток 4 до Правил прийому на навчання до 

ВСП « Любешівський ТФК ЛНТУ» 

для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022році 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про користування гуртожитком у Відокремленому структурному підрозділі 

«Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного 

технічного університету» 

 

I. Загальні положення 

1.1.Положення про користування гуртожитком у Відокремленому 

структурному підрозділі «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету» (далі по тексту - Положення) визначає 

механізм забезпечення гуртожитком здобувачів освіти Відокремленого 

структурного підрозділу «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету» (далі по тексту - Коледж), особливості 

використання гуртожитку, зокрема порядок надання, поселення та користування 

жилою площею, жилими та іншими приміщеннями гуртожитку та умови 

проживання. 

Гуртожиток є частиною Коледжу, його цілісного майнового комплексу, 

керівництво яким здійснює директор коледжу. 

1.2. Дане Положення розроблене у відповідності до Законів України «Про 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положення про особливості 

користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти, 

затверджене Наказом МОН України 21 листопада 2019 року № 1452 

та Примірного положення про користування гуртожитками, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 498, 

Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Любешівський 

технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету» 

(далі по тексту – Положення Коледжу).Дане Положення затверджує ректор 

Луцького національного технічного університету (далі по тексту - Університет) 

за поданням директора Коледжу та погодженням з органами студентського 

самоврядування Коледжу. 

Положення не може звужувати права та встановлювати додаткові обов’язки 

для мешканців гуртожитку Коледжу, і є обов’язковим для здобувачів освіти та 

інших мешканців, які проживають у гуртожитку. 

II. Проживання у гуртожитку  

2.1. Гуртожиток Коледжу використовується для проживання здобувачів 

освіти під час навчання у Коледжі, які не мають постійного місця проживання за 

місцем розташування Коледжу. 

2.2. У гуртожитку Коледжу можуть проживати: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498-2018-%D0%BF#n8


 
 

 
 

1) здобувачі освіти, які здобувають освіту за очною (денною), заочною 

формою в іншому закладі освіти, що не має місць (або їх недостатньо) для 

проживання здобувачів освіти у власних гуртожитках; 

2) сім’я, що складається зі здобувачів освіти одного чи різних закладів 

освіти; 

3) вступники під час проведення вступних випробувань з інших населених 

пунктів, у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 

особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за 

умови відсутності у них місця проживання за місцезнаходженням закладу освіти; 

4) за умови повного забезпечення здобувачів освіти Коледжу жилою площею 

у гуртожитку можуть проживати працівники Коледжу та інші громадяни. 

2.3. Усі приміщення гуртожитку мають використовуватися за їх 

функціональним призначенням. 

2.4. Жила площа у гуртожитку Коледжу надається: 

у вигляді окремого ліжко-місця за спільного проживання одиноких осіб 

однієї статі; 

окремого жилого приміщення для відокремленого проживання однієї особи 

або сім’ї. 

Розмір жилої площі, що надається в гуртожитку, не може бути менше ніж 6 

кв. метрів на одну особу. 

2.5. Адміністрація гуртожитку Коледжу зобов’язана забезпечити у 

гуртожитку належні умови для проживання, самостійної роботи, відпочинку, 

заняття фізичною культурою і спортом, а також дотримання відповідних 

санітарно-гігієнічних норм і правил, проведення поточного та капітального 

ремонтів приміщень й обладнання, а також створити умови для користування 

гуртожитком осіб з особливими потребами та маломобільними групами 

населення. 

Права й обов’язки працівників гуртожитків Коледжу визначаються їх 

посадовими інструкціями. 

2.6. Коледж оприлюднює на своєму вебсайті 

(http://www.ltklntu.org.ua/)інформацію про: 

 наявність гуртожитків, наявність вільних місць у гуртожитку, розмір плати 

за проживання у ньому, у тому числі у разі надання жилих приміщень 

підвищеного рівня комфортності; 

Положення про користування гуртожитком; 

зразок договору найму жилого приміщення гуртожитку. 

III. Надання жилої площі у гуртожитку Коледжу 

3.1. Для одержання в користування жилого приміщення у гуртожитку 

Коледжу на поточний навчальний рік особа звертається із заявоюдо директора 

Коледжу. 

3.2. Рішення про надання особі жилої площі у гуртожитку приймає директор 

Коледжу. 

Для організації надання жилої площі у гуртожитку директор може 

створювати відповідні робочі органи, до складу яких мають обов’язково входити 

представники органів студентського самоврядування. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498-2018-%D0%BF#n8


 
 

 
 

У разі прийняття рішення щодо надання особі жилої площі в гуртожитку з 

нею укладають договір найму жилого приміщення в гуртожитку. 

Приміщення гуртожитку під час канікул можуть надаватись у користування 

відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 

комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року № 796. 

3.3. Надання жилої площі у гуртожитку Коледжу у вигляді окремого ліжко-

місця відбувається з урахуванням статі особи, а також може здійснюватися з 

урахуванням навчання здобувачів освіти за однією спеціальністю, на одному 

курсі, групі. 

3.4. Черговість надання жилої площі у гуртожитку, у тому числі право на 

першочергове забезпечення осіб пільгових категорій, встановлюється відповідно 

до вимог законодавства. 

3.5. Поселення до гуртожитку здійснюється на підставі документа, що 

посвідчує особу. 

3.6. Здобувачі освіти Коледжу підлягають обов’язковим профілактичним 

медичним оглядам відповідно до статті 21 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб». 

3.7. Особі, яка поселяється до гуртожитку, згідно з укладеним договором 

найму жилого приміщення надається ліжко-місце або окреме жиле приміщення 

(кімната), майно за переліком, перепустка на право входу до гуртожитку. Таку 

особу обов’язково ознайомлюють під підпис з правилами внутрішнього 

розпорядку гуртожитку, правилами техніки безпеки та пожежної безпеки 

гуртожитку. 

Батьки або інші законні представники у разі поселення до гуртожитку 

Коледжу здобувача, який є неповнолітньою особою, також ознайомлюються 

з Положенням про користування гуртожитком та правилами внутрішнього 

розпорядку гуртожитку Коледжу. 

За письмовим зверненням батьків або інших законних представників 

здобувачів - неповнолітніх осіб Коледж може встановити обмеження щодо 

виходу з гуртожитків таких осіб у нічний час. 

3.8. Здобувачам освіти, які поселяються до гуртожитку після закінчення 

канікул, надаються кімнати, в яких вони мешкали раніше. 

IV. Користування гуртожитком  

4.1. Мешканці гуртожитку мають право безперешкодного цілодобового 

доступу до гуртожитку (входити до нього та виходити з нього). Забороняється 

вимагати від них у будь-який час доби усні або письмові пояснення щодо 

причин їх входу чи виходу з гуртожитку, крім випадку, визначеного в абзаці 

третьому пункту  3.7. розділу III цього Положення. 

В особливих випадках Коледж може ухвалити рішення щодо обмеження на 

певний період часу безперешкодного виходу з гуртожитку, про що мешканців 

гуртожитку повідомляють в обов’язковому порядку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14#n186
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/498-2018-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-20#n54


 
 

 
 

4.2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 8:00 до 22:00. 

Входячи до гуртожитку, відвідувач пред’являє черговому гуртожитку документ, 

що посвідчує особу, і реєструється в журналі відвідувачів. 

Мешканець гуртожитку зобов’язаний особисто зустріти відвідувача та 

залишити свою перепустку черговому гуртожитку. Мешканець гуртожитку 

відповідає за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними 

правил внутрішнього розпорядку гуртожитку. Мешканець зобов’язаний 

особисто провести відвідувача до виходу з гуртожитку та забрати свою 

перепустку. 

4.3. Мешканці гуртожитку за погодженням з адміністрацією гуртожитку 

можуть використовувати приміщення спільного користування для проведення 

освітніх, культурно-розважальних та спортивно-оздоровчих заходів. Під час 

проведення таких заходів потрібно дотримуватись обмежень щодо допустимого 

рівня шуму, правил поведінки та санітарно-гігієнічних вимог. 

4.4. Мешканці гуртожитку мають право: 

на своєчасне отримання житлово-комунальних послуг належної якості; 

користуватися допоміжними приміщеннями, камерами зберігання, іншим 

обладнанням і майном спільного користування гуртожитку; 

вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, інвентарю, 

постільної білизни тощо, які стали непридатними для використання, а також 

усунення недоліків у забезпеченні побутових умов з дотриманням мешканцями 

вимог законодавства у сфері надання побутових та житлово-комунальних 

послуг; 

обирати органи студентського самоврядування гуртожитку Коледжу й бути 

обраними до їхнього складу (для здобувачів освіти); 

через органи студентського самоврядування гуртожитку Коледжу брати 

участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, 

якості роботи працівників гуртожитку, організації культурно-розважальної, 

виховної, спортивно-оздоровчої роботи, дозвілля тощо; 

звертатись зі скаргами на роботу працівників гуртожитку Коледжу й 

житлово-побутові умови, що не відповідають встановленим нормам, з інших 

питань утримання гуртожитків до адміністрації Коледжу, інших установ 

відповідно до Закону України «Про звернення громадян»; 

інші права відповідно до законодавства. 

4.5. Мешканці гуртожитку зобов’язані: 

знати й виконувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

своєчасно та у повному обсязі відповідно до договору найму жилого 

приміщення в гуртожитку сплачувати плату за проживання, комунальні послуги; 

підтримувати чистоту й порядок у своїй кімнаті та у місцях загального 

користування; 

дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно і раціонально витрачати 

тепло, електроенергію воду; 

своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного, іншого 

обладнання та меблів; 
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про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти адміністрацію 

гуртожитку, органи студентського самоврядування гуртожитку; 

не перешкоджати у правомірному доступі до гуртожитку та/або 

використанні приміщення, майна, обладнання, що знаходяться у спільному 

користуванні, іншим особам; 

у разі залишення гуртожитку більше ніж на 2 доби попереджати про це 

адміністрацію гуртожитку; 

відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства; 

дотримуватися правил техніки безпеки, вимог пожежної безпеки, санітарних 

норм; 

у разі самостійної заміни замка або втрати виданих ключів забезпечити 

наявність дублікатів ключів від жилого приміщення, в якому вони проживають, 

в адміністрації гуртожитку. 

4.6. Мешканцям гуртожитку під час проживання у гуртожитку 

забороняється: 

порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку; 

палити (крім спеціально відведених місць), вживати наркотичні або токсичні 

речовини, перебувати у стані алкогольного, наркотичного або токсичного 

сп’яніння; 

утримувати тварин; 

самостійно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень 

гуртожитку; 

використовувати електропобутові прилади, не зазначені у договорі найму 

жилої площі в гуртожитку, без дозволу адміністрації гуртожитку закладу освіти; 

порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в 

приміщенні; 

самовільно переселятись з однієї кімнати у гуртожитку Коледжу до іншої. 

4.7. За порушення правил внутрішнього розпорядку гуртожитку 

адміністрація гуртожитку може зробити мешканцю гуртожитку: 

- зауваження; 

- попередження. 

У разі систематичних порушень правил внутрішнього розпорядку 

гуртожитку коледжу з боку мешканця гуртожитку органи студентського 

самоврядування можуть порушити питання щодо його подальшого проживання 

в гуртожитку перед адміністрацією гуртожитку Коледжу. Рішення про подальше 

проживання такого здобувача освіти в гуртожитку  приймає директор Коледжу з 

урахуванням пропозицій органів студентського самоврядування та адміністрації 

гуртожитку. 

4.8. Залучення мешканців гуртожитку до виконання будь-яких робіт з його 

благоустрою та/або прилеглої території може здійснюватися виключно за їх 

згодою. 

4.9. Представники адміністрації Коледжу, науково-педагогічні, педагогічні та 

інші працівники Коледжу в межах виконання своїх посадових обов’язків мають 

право безперешкодного цілодобового доступу до гуртожитку Коледжу. 



 
 

 
 

4.10. Переселення мешканців гуртожитків закладу освіти між кімнатами в 

межах одного гуртожитку або між гуртожитками здійснюється на підставі 

письмової заяви особи. 
 

V. Плата за проживання у гуртожитку 

5.1. Розмір плати за проживання у гуртожитку Коледжу встановлює директор 

Коледжу за погодженням з органом студентського самоврядування з 

урахуванням вимог наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України 

від 28 березня 2011 року № 284/423/173, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 27 квітня 2011 року за № 520/19258. 

5.2. Плата за проживання у гуртожитку Коледжу вноситься мешканцями у 

порядку та строки, встановлені договором найму жилого приміщення у 

гуртожитку Коледжу, а саме 2 рази на рік: до 10.09. і до 10.02. поточного 

навчального року. В інших випадках оплата здійснюється в день поселення. 

Учні, які навчаються за ОКР «Кваліфікований робітник» проживають в 

гуртожитку безкоштовно. 

5.3. Пільги по оплаті за проживання у гуртожитку, передбачені 

законодавством України: 

5.3.1. Безкоштовне проживання: 

1) дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (до закінчення 

такими особами закладу освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років). 

Підстава: Закон України «Про забезпечення організаційно - правових умов 

соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батківського піклування» 

5.3.2. Державна цільова підтримка деяким категоріям громадян для здобуття  

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у формі 

безоплатного проживання у гуртожитку надається здобувачам освіти, а саме: 

2) дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності відповідно до 

Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”(до 

закінчення такими особами закладу освіти, але не довше ніж до досягнення ними 

23 років); 

3) дітям, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в 

антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях(до закінчення такими особами закладу освіти, 

але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 
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4) дітям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, а 

також дітям осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за 

громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних 

засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському 

народові, виявлені під час Революції Гідності(до закінчення такими особами 

закладу освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 

5) дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи(до закінчення такими 

особами закладу освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років); 

6) дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення(до закінчення 

такими особами закладу освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років). 

Підстава: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року №975. 

VI. Студентське самоврядування у гуртожитку Коледжу 

6.1. У гуртожитку діють органи студентського самоврядування, що є 

невід’ємною частиною громадського самоврядування Коледжу. 

6.2. Структура, порядок проведення виборів і повноваження органів 

студентського самоврядування, що діє у гуртожиткуКоледжу, визначаються 

відповідно до статті 41 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та 

Положення Коледжу. 
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Додаток 5 до Правил прийому на навчання 

до ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» для 

здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра в 2022 році 

 

Порядок прийому для здобуття фахової передвищої освіти осіб, 

місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у 

Донецькій та Луганській областях 
 

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає особливості прийому на навчання до 

Відокремленого структурного підрозділу «Любешівський технічний фаховий 

коледж Луцького національного технічного університету» (далі заклад освіти) 

для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих 

районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії 

зіткнення, із наданням можливості вступати до закладів освіти, перелік яких 

оприлюднюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

Заявник - особа, яка після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової 

середньої освіти або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є 

тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської 

областей, території населених пунктів на лінії зіткнення (перелік надано 

у додатку 1 до Порядку) (далі - Заявник); 

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію 

щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс 

загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на 

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація 

заповнюється Заявником згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього 

Порядку, та підписується особисто. 

3. Цей Порядок визначає особливі умови прийому для здобуття фахової 

передвищої освіти Заявниками. 

Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з тимчасово 

окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або з 

території населених пунктів на лінії зіткнення після 01 січня в рік вступу до 

закладу освіти. 

4. Заявники мають право на: 

прийом для здобуття фахової передвищої освіти на конкурсних засадах за 

результатами вступних випробувань до закладів фахової передвищої освіти (з 

урахуванням вимог частини четвертої статті 43 Закону України "Про фахову 

передвищу освіту") або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

(за вибором Заявника). 

5. Документи про освіту (освітні документи), видані у населених пунктах, що 

розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській 

областях, не визнаються. 
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ІІ. Особливості проходження Заявниками річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації 

1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації, а також прийому для здобуття фахової передвищої освіти 

Заявниками організовується в освітніх центрах «Донбас-Україна» (далі - Центр) 

в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади освіти. 

2. Центри створюються на базі закладів освіти спільно із закладами загальної 

середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами 

управління освітою Київської міської та обласними державними адміністраціями 

серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-

територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про 

базову середню освіту або повну загальну середню освіту в передбачених цим 

Порядком випадках (далі - уповноважені заклади загальної середньої освіти). 

Заклади освіти забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів 

приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників 

відповідального секретаря приймальної комісії. 

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила 

прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і 

науки України та закладів освіти. 

3. Центри: 

забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації 

Заявника; 

сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової 

атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів 

державного зразка про базову або повну загальну середню освіту 

(відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти); 

організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення 

вступного випробування до уповноваженого закладу освіти та (в разі 

проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до 

уповноваженого закладу освіти (відповідальний - уповноважений заклад освіти 

або заклад професійної (професійно-технічної) освіти); 

сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, 

державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до 

гуртожитку закладу освіти (у разі необхідності - до надання рекомендації для 

вступу до закладу освіти або відмови в її наданні); 

сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу. 

4. Центри працюють з 09 червня до 23 жовтня. 

 

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про повну або базову 

загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової 

передвищої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти 

1. Заявники для отримання документів про базову загальну середню освіту 

або повну загальну (профільну) середню освіту, необхідних для здобуття 

фахової передвищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову 



 
 

 
 

атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної 

середньої освіти. 

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого 

закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника 

та за: 

Заявою (для повнолітніх Заявників); 

Заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для 

неповнолітніх Заявників). 

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у 

супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними 

представниками. 

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує 

особу. 

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною 

на неї фотокарткою. 

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання 

електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі 

цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати 

наведену в декларації інформацію. 

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить 

копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. 

Оригінали  документів повертаються Заявнику. 

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, 

зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-х класів, 

проводяться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, 

визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на 

екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня 

поточного року. 

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на 

екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти 

атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної 

(профільної) середньої освіти. 

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються 

посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти 

відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну 

середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української 

мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної 

підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа 

про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про 

освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової 

атестації. 

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне 

оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІІ Положення про екстернат у 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого у 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-17#n46


 
 

 
 

Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284. При цьому 

Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту. 

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому 

закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України 

відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 

року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року 

за № 8/32979. 

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє 

протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову 

середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від 

відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку 

замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню 

освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737). 

 

 

ІV. Прийом для здобуття фахової передвищої освіти 

1. Заявник має право вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної 

(профільної) середньої освіти до закладів фахової передвищої освіти. 

Заявник має право вступати для здобуття фахової передвищої освіти за 

денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету, до закладу освіти або до закладів вищої / фахової 

передвищої освіти в його структурі у межах квот, визначених центральним 

органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

2. Правила прийому Заявників до фахової передвищої освіти у його 

структурі відповідно до  Умов прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти 2022 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 29 жовтня 2021року № 1159 зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України (реєстраційний номер №1668/37290 від 24.12.2021), з урахуванням 

особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються педагогічною радою 

як додаток до правил прийому до цього закладу освіти (далі - Правила прийому). 

3. Особливості подання документів Заявником: 

документи подаються особисто в письмовій формі; 

свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку; 

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, 

Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про 

успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, 

яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання; 
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за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 

2019, 2020, 2021 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та 

іспанської мов.. 

4. Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої 

освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня. 

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної (профільної) 

середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб приймаються до 18:00 

години 03 серпня. 

5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну 

підсумкову атестацію, подає до закладу фахової передвищої освіти документ про 

освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, 

визначених Правилами прийому уповноваженого закладу освіти. 

6. Вступні іспити проводяться навчальними закладами до 23 жовтня. 

Індивідуальні усні співбесіди для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за 

кошти державного бюджету проводяться до 21 липня. 

Індивідуальні усні співбесіди для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної (профільної) 

середньої освіти за кошти фізичних або юридичних осіб  проводяться до 16 

серпня включно. 

7. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі базової загальної 

середньої освіти, дорівнює результату оцінювання за індивідуальну усну 

співбесіду, визначеного(их) Правилами прийому.  

8. Заклад фахової передвищої освіти оприлюднює рейтинговий список 

вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття фахової 

передвищої освіти за кошти державного бюджету за денною формою здобуття 

освіти у строки, встановлені Правилами прийому. 

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах 

про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику 

присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає 

коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; 

ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній 

базі з питань освіти. 

9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця 

державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, 

передбачених Правилами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у 

цьому Порядку. 

10. Зарахування Заявників здійснюється: 

на денну форму здобуття освіти на основі базової  середньої освіти для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за 

кошти державного бюджету - не пізніше 18:00 години 30 липня; на місця за 
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кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не 

пізніше 3 серпня; 

на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної (профільної) 

середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - 

відповідно до Правил прийому, але не пізніше 16 вересня; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Додаток 1 

до Порядку прийому для здобуття 

вищої та професійної (професійно-

технічної) 

освіти осіб, місцем проживання яких є 

тимчасово окуповані території у Донецькій 

та 

Луганській областях 

(пункт 2 розділу І) 

ПЕРЕЛІК 

населених пунктів, що знаходяться на території проведення 

антитерористичної операції, де неможливо забезпечити виконання 

стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес 

Донецька область 

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які 

адміністративно підпорядковані міським радам цих міст): 
м. Авдіївка 

м. Донецьк (у тому числі смт Ларине, с. Павлоградське, м. Моспине, смт 

Горбачево-Михайлівка, с. Бирюки, с. Вербова Балка, с. Гришки, с. Кисличе, с. 

Михайлівка, с. Новодвірське, с. Темрюк) 

м. Торецьк (Дзержинськ) (у тому числі м. Залізне, смт Південне, смт 

Новгородське, смт Неліпівка, с-ще Валентинівка, с. Леонідівка, с-ще Суха Балка, 

с. Юр’ївка, смт Північне, смт Курдюмівка, с-ще Дачне, с-ще Диліївка, с-ще 

Дружба, с-ще Озарянівка, с-ще Шуми, смт Щербинівка, смт Петрівка, с-ще 

Кримське) 
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м. Горлівка (у тому числі смт Гольмівський, с-ще Гладосове, смт 

Пантелеймонівка, с. Рясне, с-ще Озерянівка, с. Михайлівка, с-ще Ставки, с-ще 

Широка Балка, с-ще П’ятихатки, с-ще Федорівка) 

м. Дебальцеве 

м. Докучаєвськ (у тому числі с-ще Ясне) 

м. Єнакієве (у тому числі м. Бунге, смт Дружне, смт Софіївка, с. Новоселівка, 

с-ще Старопетрівське, смт Корсунь, с. Верхня Кринка, с. Кринички, с. 

Путепровід, с. Шевченко, с-ще Щебенка, с. Авіловка, с. Шапошникове) 

м. Жданівка (у тому числі смт Вільхівка, с-ще Молодий Шахтар) 

м. Кіровське 

м. Макіївка (у тому числі смт Грузько-Зорянське, смт Високе, смт Грузько-

Ломівка, смт Маяк, смт Межове, с-ще Холмисте, смт П’ятипілля, смт Вугляр, 

смт Гусельське, смт Колосникове, смт Холодне, с. Молочарка, с. Шевченко, смт 

Ясинівка, смт Землянки, смт Кринична, с-ще Василівка, с-ще Леб’яже, смт 

Нижня Кринка, смт Велике Оріхове, смт Липське, смт Лісне, с. Липове, с. 

Оріхове, с. Верхня Кринка, с-ще Алмазне, с. Красна Зоря, 

с-ще Монахове, с-ще Новий Світ, с-ще Новомар’ївка, с. Новоселівка, с-ще 

Новомосковське) м. Сніжне (у тому числі смт Андріївка, смт Гірницьке, смт 

Бражине, смт Лиманчук, смт Никифорове, смт Залісне, смт Первомайський, смт 

Первомайське, смт Побєда, с-ще Балка, смт Сєверне, с-ще Молчалине, с-ще 

Сухівське) м. Харцизьк. 

м. Хрестівка 

м. Чистякове (Торез) (у тому числі смт Пелагіївка, смт Розсипне) 

м. Харцизьк (у тому числі м. Зугрес, смт Миколаївка, с-ще Водобуд, с. 

Цупки, м. Іловайськ, с-ще Виноградне, с. Третяки, смт Зуївка, смт Троїцько-

Харцизьк, смт Благодатне, смт Покровка, смт Шахтне, смт Широке, с. Півче, смт 

Гірне, с-ще Ведмеже) 

м. Шахтарськ (у тому числі смт Контарне, смт Московське, смт Сердите, с-

ще Дубове, с-ще Лобанівка, смт Стіжківське, с-ще Вінницьке, с-ще Чумаки, с-ще 

Вікторія, с-ще Гірне, с-ще Дорофієнко, с-ще Зарічне, с-ще Кищенко) 

м. Ясинувата 

Населені пункти: 

с. Гнутове (м. Маріуполь) 

смт Сартана (м. Маріуполь) 

смт Талаківка (м. Маріуполь) 

с-ще Ломакине (м. Маріуполь) 

Амвросіївського району 

Бахмутського (Артемівського) району: 
смт Булавинське 

с. Воздвиженка 

смт Зайцеве 

с-ще Зеленопілля 

с. Кодема 

с-ще Ступакове 

с. Дебальцівське 



 
 

 
 

с. Миколаївка (Кодемська сільська рада) 

с. Миколаївка Друга 

с-ще Новолуганське 

с. Семигір’я 

м. Світлодарськ 

смт Миронівський 

с. Миронівка 

смт Луганське 

с. Розсадки 

с. Лозове 

с. Красний Пахар 

с. Криничне 

с-ще Роти 

с-ще Доломітне 

с-ще Травневе 

с. Дача 

м. Вуглегірськ 

смт Олександрівське 

смт Оленівка 

с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада) 

с-ще Данилове 

с-ще Іллінка 

с-ще Кам'янка 

с-ще Рідкодуб 

с-ще Булавине 

с-ще Грозне 

с-ще Каютине 

с-ще Красний Пахар 

с-ще Савелівка 

с. Комуна 

с. Калинівка 

с. Логвинове 

с. Новогригорівка 

с. Нижнє Лозове 

с. Санжарівка 

смт Ольховатка 

смт Прибережне 

Бойківського району 

Волноваського району: 

с. Андріївка 

с. Доля 

с. Любівка 

с-ще Малинове 

с-ще Молодіжне 

с-ще Новомиколаївка 



 
 

 
 

смт Новотроїцьке 

с. Пікузи 

с-ще Нова Оленівка 

смт Новотроїцьке 

смт Оленівка 

с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада) 

с. Червоне (Любівська сільська рада) 

смт Андріївка 

с-ще Бахчовик 

с. Бердянське 

с. Водяне 

с. Виноградне 

с. Гранітне 

с-ще Дружне 

с. Запорізьке 

с. Заїченко 

с. Кам'янка 

с-ще Калинівка 

с. Комінтернове 

с. Лебединське (Лебединська сільська рада) 

смт Мирне 

с-ще Маловодне 

с. Новогригорівка (Старогнатівська сільська рада) 

с-ще Новомиколаївка 

с. Новоселівка 

с. Новоселівка Друга 

с-ще Обільне 

с. Орловське 

с. Павлопіль 

с. Піонерське 

с. Приморське 

с. Пищевик 

с. Сопине 

с. Старомар'ївка 

с. Старогнатівка 

с. Степанівка 

с. Федорівка 

с. Чермалик 

с. Черненко 

с. Широкине 

с. Богданівка 

с. Вікторівка 

с. Новогнатівка 

с. Миколаївка (Миколаївська сільська рада) 

Мар'їнського району: 



 
 

 
 

с. Кремінець 

Продовження додатка 1 

с. Луганське 

смт Олександрівка 

смт Старомихайлівка 

с. Сигнальне 

с. Березове 

м. Красногорівка 

м. Мар'їнка 

с. Славне 

с. Степне 

с. Тарамчук 

с. Солодке 

с. Водяне (Степненська сільська рада) 

с. Галицинівка 

с. Карлівка 

с. Новомихайлівка 

с. Побєда 

Новоазовського району 

Старобешівського району 

Бойківського (Тельманівського) району: 
с. Богданівка 

с. Вершинівка 

с. Воля 

с. Греково-Олександрівка 

с. Григорівка 

с. Дерсове 

с. Запорожець 

с. Зелений Гай 

с. Зернове 

с. Зорі 

с. Іванівка 

с. Білокриничне (Калініне) 

с. Каплани 

с. Конькове 

с. Котляревське 

с. Майорове (Красний Октябр) 

с. Кузнецово-Михайлівка 

с. Лукове 

с. Миколаївка 

с. Михайлівка 

с. Мічуріне 

с. Нова Мар'ївка 

с. Новоолександрівка 

с. Олександрівське (Октябрське) (Коньковська сільська рада) 



 
 

 
 

с. Первомайське (Первомайська сільська рада) 

с. Петрівське 

с. Лавринове (Радянське) 

с. Розівка 

с. Садки 

с. Самсонове 

с. Свободне 

с. Тавричеське 

смт Бойківське (Тельманове) 

с. Тернівка 

с. Черевківське 

с. Чумак 

с. Шевченко 

Торецького району: 
смт Новгородське 

Шахтарського району 

Ясинуватського району: 
с. Василівка 

с. Веселе (Красногорівська сільська рада) 

с. Веселе (Спартаківська сільська рада) 

с-ще Бетманове (Красний Партизан) 

с-ще Мінеральне 

с. Спартак 

с. Яковлівка 

с-ще Крута Балка 

с-ще Каштанове 

с-ще Лозове (Пісківська сільська рада) 

с. Водяне (Пісківська сільська рада) 

смт Верхньоторецьке 

с-ще Ласточкине 

с-ще Опитне 

с-ще Піски 

с. Тоненьке 

с-ще Кам’янка 

с. Красногорівка 

с-ще Невельське 

с. Новоселівка Друга 

с. Новобахмутівка 

с. Первомайське 

с. Троїцьке 

с-ще Сєвєрне 

с. Нетайлове 

с. Новокалинове 

 

Луганська область 



 
 

 
 

Міста обласного значення (у тому числі всі населені пункти, які 

адміністративно підпорядковані міським радам цих міст): 
м. Луганськ (у тому числі м. Олександрівськ, с-ще Зразкове, с-ще Тепличне, 

смт Катеринівка) 

м. Алчевськ 

м. Антрацит (у тому числі смт Боково-Платове, с-ще Лісне, с-ще 

Мельникове, с-ще Садовий, с-ще Христофорівка, смт Верхній Нагольчик, смт 

Дубівський, с. Оріхове, смт Кам’яне, смт Кріпенський, смт Щотове, с. Зелений 

Курган, с-ще Степове) 

м. Брянка (у тому числі смт Южна Ломуватка, смт Вергулівка, смт Ганнівка, 

смт Ломуватка, смт Глибокий) 

м. Голубівка (Кіровськ) (у тому числі смт Донецький, смт Криничанське, с-

ще Криничне, с-ще Тавричанське) 

м. Довжанськ (у тому числі м. Вознесенівка, смт Ведмеже, смт Павлівка, смт 

Кундрюче, с. Кондрюче, с-ще Хмельницький, смт Дубове, с-ще Прохладне, смт 

Вальянівське, с. Маловедмеже, с-ще Устинівка, с-ще Федорівка, смт 

Шахтарське, с-ще Киселеве) 

м. Хрустальний (Красний Луч) (у тому числі м. Боково-Хрустальне, смт 

Садово-Хрустальненський, с-ще Трубний, м. Міусинськ, с. Корінне, с. Лісне, с. 

Новоєлизаветівка, м. Петрово-Красносілля, смт Федорівка, с-ще Буткевич, с-ще 

Вергулівське, с. Воскресенівка, смт Запоріжжя, с. Жереб’яче, с-ще 

Комендантське, смт Софіївський, смт Грушове, с-ще Давидівка, смт Хрустальне, 

смт Княгинівка, с-ще Хрустальний, смт Штерівка) 

м. Сорокине (у тому числі м. Молодогвардійськ, с-ще Новосімейкіне, м. 

Суходільськ, смт Буран, смт Гірне, с-ще Широке, смт Ізварине, смт 

Краснодарський, смт Тепле, с-ще Світличне, смт Сєверний, смт Сєверо-

Гундорівський, смт Урало-Кавказ, с-ще Західний) 

м. Первомайськ 

м. Ровеньки (у тому числі смт Любимівка, смт Великокам’янка, смт 

Кленовий, с. Коробкине, с-ще Покровка, смт Гірник, смт Михайлівка, смт 

Тацине, смт Нагольно-Тарасівка, с. Березівка, смт Новодар’ївка, с-ще 

Валянівськ, с-ще Калинівка, смт Картушине, с. Залізничне, с-ще Новоукраїнка, 

смт Ясенівський, с. Лобівські Копальні, с. Благівка, с. Грибуваха, с. 

Новодар’ївка, с. Платонівка, с. Улянівка) 

м. Свердловськ 

м. Кадіївка (у тому числі м. Алмазна, м. Ірміно) 

Населені пункти: 

Антрацитівського району 

Сорокинського (Краснодонського) району 

Лутугинського району 

Новоайдарського району: 
с. Сокільники 

м. Щастя 

с. Трьохізбенка 

с. Кряківка 



 
 

 
 

с. Оріхове-Донецьке 

с. Лобачеве 

с. Лопаскине 

с. Кримське 

с. Причепилівка 

с. Райгородка 

с. Муратове 

с. Капітанове 

с. Гречишкине 

с. Дубове 

с. Бахмутівка 

с. Царівка 

с. Деменкове 

с. Дмитрівка 

Перевальського району 

Попаснянського району 

Довжанського (Свердловського) району 

Слов'яносербського району 

Станично-Луганського району 
 


