
ПРОТОКОЛ № 20 

засідання приймальної комісії університету від  08.07.2021 р. 

Присутні:  

БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., КОРПІТА Г.М., МИКУЛА О.Я., 
КОВАЛИШИН С.Й., МАЗУРАК А.В., СТОЙКО Н.Є., КОВАЛІВ В.М., 

БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М., ПТАШНИК В.В., БОРИСЮК В.С., 

РІНИЛО І.Я., ШМИГ Р.А., ГРИЦИНА О.В., ЗАВІРЮХА П.Д.,  

СТАСИШИН Н.Т., ПУСТОВИТ Х.І. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Допуск вступників до творчого конкурсу на спеціальність  

191 «Архітектура та містобудування» ОС “Бакалавр” на денну форму 

навчання на місця державного замовлення набору 2021 року. 

2. Розгляд пропозицій щодо процедури проведення конкурсного відбору 

виконавців державного замовлення у 2021 році. 

3. Різне. 

 

1. Допуск вступників до творчого конкурсу на спеціальність  

191 «Архітектура та містобудування» ОС “Бакалавр” на денну форму навчання 

на місця державного замовлення набору 2021 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. довела до відома членів приймальної комісії, що вступники за 

спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» для здобуття ОС 

«Бакалавр» проходять творче вступне випробування, яке складається з двох 

частин. Творчі конкурси проводяться в 3 (три) потоки, згідно графіку, 

погодженого приймальною комісією, у терміни, передбачені Умовами прийому 

в 2021 році. Для участі у творчому вступному випробуванні вступники на місця 

державного замовлення подавали заяви та документи в період з 07 червня по 

07 липня 2021 р. Станом на 07 липня зареєстровано 8 (вісім) заяв для участі у 



творчому вступному випробуванні на третій потік згідно графіку, документи 

відповідають вимогам.  

УХВАЛИЛИ: Допустити до складання творчого вступного випробування  

8 (вісім) осіб, які вступають для здобуття ОС «Бакалавр» за спеціальністю 

191 «Архітектура та містобудування» на місця державного замовлення. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

2. Розгляд пропозицій щодо процедури проведення конкурсного відбору 

виконавців державного замовлення у 2021 році.  

СЛУХАЛИ: Заступник голови приймальної комісії, перший проректор 

Боярчук В.М. ознайомив членів приймальної комісії зі змістом листа 

Міністерства освіти і науки України за № 1/9-342 від 05.07.2021 року щодо 

процедури проведення конкурсного відбору виконавців державного замовлення 

у 2021 році.  

УХВАЛИЛИ: Підготувати документи для участі у конкурсному відборі 

виконавців державного замовлення згідно вимог (заява на участь у відборі 

виконавців державного замовлення, перелік виданих сертифікатів про 

акредитацію освітньої програми, копія довідки з Єдиного реєстру підприємств 

та організацій України, довідка про діяльність учасника конкурсного відбору, 

конкурсні пропозиції за встановленими формами, підготовлені у програмному 

забезпеченні, перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників 

відповідно до додатків 1,4) і відправити до Міністерства освіти і науки України. 

Рішення прийнято одноголосно. 


