Витяг з Правил прийому на навчання
до Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж
Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 році

Коледж здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем (ОПС) фахового
молодшого бакалавра.
ІІ. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра
5. Здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на денній
формі навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти, та ОКР
«кваліфікований робітник» в Коледжі здійснюється за такими спеціальностями:
Спеціальність, освітня програма
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Освітня програма
Інформаційні та комп'ютерні технології на підприємстві
121 Інженерія програмного забезпечення
123 Комп’ютерна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма
Цифрове керування в електричній інженерії
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма
Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
181 Харчові технології

Здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на заочній
формі навчання на основі повної загальної середньої освіти в Коледжі здійснюється за
такими спеціальностями:
Спеціальність
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на
навчання

Етапи вступної компанії
Реєстрація електронних
кабінетів вступників,
завантаження необхідних
документів
Початок прийому заяв та
документів

Денна форма навчання
Заочна форма
вступники на основі освіти
базової загальної
повної загальної
повної загальної
середньої освіти
середньої
середньої
23 червня
31 жовтня

01 липня
31 жовтня

01 липня
31 жовтня

30 червня

14 липня

02 серпня
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Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які
вступають на основі
індивідуальної усної співбесіди
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які
вступають тільки на основі
мотиваційного листа
Строки проведення
індивідуальних усних співбесід
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників
Виконання вимог до
зарахування (терміни подачі
оригіналів документів)
Терміни зарахування вступників

Переведення на вакантні місця
державного замовлення осіб, які
зараховані на навчання за кошти
фізичних або юридичних осіб

18:00 год.
13 липня

–

–

18:00 год.
13 липня

18:00 год.
31 серпня

18:00 год.
31 серпня

14 - 21 липня

-

-

не пізніше
12:00 год.26 липня
за державним
замовленням –
не пізніше
12:00 год.
28 липня
за державним
замовленням – не
пізніше 18:00 год.
30 липня;
за кошти фізичних та
юридичних осіб не пізніше 03 серпня

не пізніше 12:00 год.
05 вересня

не пізніше 12:00
год. 05 вересня
за кошти
фізичних та
юридичних осіб не пізніше 12:00
15 вересня

не пізніше 08 серпня

за кошти фізичних та
юридичних осіб не пізніше 12:00
15 вересня
за кошти фізичних та
юридичних осіб не пізніше 12:00
16 вересня

за кошти
фізичних та
юридичних осіб не пізніше 12:00
16 вересня

не пізніше 26 вересня

-

3. Додатковий прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання
вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра
на основі базової та повної загальної середньої освіти виключно за кошти фізичних або
юридичних осіб проводиться у такі строки:

Етапи вступної компанії
Реєстрація електронних
кабінетів вступників,
завантаження необхідних
документів
Початок прийому заяв та
документів
Закінчення прийому заяв та
документів від осіб, які
вступають тільки на основі
мотиваційного листа
Термін розгляду мотиваційних
листів
Виконання вимог до
зарахування (терміни подачі
оригіналів документів)

Денна форма навчання
Заочна форма
вступники на основі освіти
базової загальної
повної загальної
повної загальної
середньої освіти
середньої
середньої
23 червня
31 жовтня

01 липня
31 жовтня

01 липня
31 жовтня

І сесія - 4 серпня
ІІ сесія – 7 вересня

19 вересня

19 вересня

6 жовтня

6 жовтня

7 жовтня

7 жовтня

12 жовтня

12 жовтня

І сесія - 26 серпня
ІІ сесія – 20 вересня
І сесія - 31 серпня
ІІ сесія – 21 вересня
І сесія - 5 вересня
ІІ сесія – 22 вересня
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Терміни зарахування вступників

І сесія - 6 вересня
ІІ сесія – 23 вересня

13 жовтня

13 жовтня

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на
навчання до Коледжу
1. 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 у 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;
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 іноземцями та 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
Коледжу.
Коледж створює консультаційний центр при приймальній комісії 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, завантаження додатка до
документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту.
Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого
електронного підпису, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною
комісією (пункт 5 розділу Х Правил прийому).
6. Під час підпису та 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» (свідоцтва про народження для
осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);
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 (освітньокваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого
здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній
електронній базі з питань 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»;
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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 (освітньокваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, 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 x 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 січня2022 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.
VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти
здійснюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на основі базової середньої освіти - у формі індивідуальної усної
співбесіди з української мови та математики, розгляду мотиваційних листів у
передбачених Правилами прийому випадках (додаток 2 Правил прийому);
для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти (вступ виключно
на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) - у формі розгляду мотиваційних
листів;
для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника
(вступ виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб) - у формі розгляду
мотиваційних листів.
3. Конкурсний бал (КБ) обчислюється:
1)
для вступу на основі базової загальної середньої освіти на місця державного
замовлення:
КБ = УС+ДБ,
де УС - оцінка індивідуальної усної співбесіди, яка оцінюється за шкалою від 100200 балів;
ДБ - до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів Коледжу
для вступу до нього.
Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову середню освіту у
закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на сільський
коефіцієнт (СК). СК дорівнює 1,05.
4. Конкурсний відбір на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб
проводиться на основі розгляду мотиваційних листів відповідно до Порядку та Правил
прийому.
6. Індивідуальні усні співбесіди будуть проводитись в очній формі.

