
ПРОТОКОЛ № 30 

засідання приймальної комісії університету від  30.07.2021 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., 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. Розгляд змін планових показників державного замовлення на підготовку  

ОС бакалавра, ОС магістра в 2021 році (засідання Конкурсної комісії МОН 

протокол №3 від 30.07.2021р.). 

2. Розгляд листа Міністерства освіти і науки України щодо розподілу місць 

державного замовлення для додаткового набору магістрів . 

3. Допуск вступників до участі в конкурсі за результатами фахового вступного 

випробування для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» 

за денною, вечірньою та заочною формами навчання набору 2021 року. 

4. Допуск вступників до участі в конкурсі за результатами фахового вступного 

випробування для здобуття ОС «Магістр» за денною та заочною формами 

навчання набору 2021 року. 

5. Різне. 

 

1. Розгляд змін планових показників державного замовлення на підготовку  

ОС бакалавра, ОС магістра в 2021 році (засідання Конкурсної комісії МОН 

протокол №3 від 30.07.2021р.). 



СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік 

НААНУ Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії із рішенням 

Конкурсної комісії МОН протокол № 3 від 30.07.2021 року. 

УХВАЛИЛИ: Звернутися до Міністерства освіти і науки України з 

проханням відкоригувати обсяги держзамовлення 2021 року на підготовку 

фахівців за ОС «Бакалавр» на базі ОКР Молодший спеціаліст, ОС «Магістр» за 

за окремими спеціальностями. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Розгляд листа Міністерства освіти і науки України щодо розподілу місць 

державного замовлення для додаткового набору магістрів.  

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік 

НААНУ Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії з листом МОН 

за № 1/9-387 від 30.07.2021 року щодо розподілу місць державного замовлення 

для додаткового набору магістрів. 

УХВАЛИЛИ: 1. Звернутися до Міністерства освіти і науки України із 

запитом для надання додаткових місць державного замовлення 2021 року на 

підготовку фахівців ОС «Магістр» за денною формою навчання за результатами 

реєстрації вступників на спеціально організовану сесію ЄВІ, яка завершується 

 05 серпня 2021р. 

2. Оголосити додатковий прийом документів для здобуття ОС «Магістр» денної 

форми навчання набору 2021 р. (за кошти державного бюджету) за 

спеціальностями, яким надається особлива підтримка. Термін подачі документів 

- з 20 вересня до 24 вересня 2021 року, вступні випробування провести з  

25 вересня  по 28 вересня 2021 року згідно розкладу. Зарахування – 30 вересня 

2021 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 



3. Допуск вступників до участі в конкурсі за результатами фахового вступного 

випробування для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за 

денною, вечірньою та заочною формами навчання набору 2021 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. поінформувала членів приймальної комісії про результати 

фахового вступного випробування для здобуття ОС «Бакалавр» на основі  

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»,  

ОС «Молодший бакалавр» за денною, вечірньою та заочною формами навчання 

набору 2021 року. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 763 вступників до участі в конкурсі за 

результатами фахового вступного випробування для здобуття ОС «Бакалавр» на 

основі  

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»,  

ОС «Молодший бакалавр» за денною, вечірньою та заочною формами навчання 

набору 2021 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. Допуск вступників до участі в конкурсі за результатами фахового вступного 

випробування для здобуття ОС «Магістр» за денною та заочною формами 

навчання набору 2021 року. 

СЛУХАЛИ Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. поінформувала членів приймальної комісії про результати 

проведення вступних випробувань за денною та заочною формами навчання  

ОС «Магістр» набору 2021 р. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 322 вступники, які вступають для здобуття  

ОС «Магістр» за результатами вступних випробувань за денною та заочною 

формами навчання набору 2021р.  



Рішення прийнято одноголосно. 


