
П Р О Т О К О Л   №  20 

 

засідання приймальної комісії університету від  19.07.2022 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., РИС В.І.,  

МИКУЛА О.Я.,КОВАЛИШИН С.Й., МАЗУРАК А.В., СТОЙКО Н.Є., 

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

ДАЦКО Т.М., ПАНЮРА Я.Й., РІНИЛО І.Я., ВЕРЗУН А.А., КОСТИШИН О.О., 

ЛИЗАК М.П., МУЗИКА І.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Результати надходження заяв для реєстрації вступників для участі в 

магістерському тесті навчальної компетентності для здобуття ОС «Магістр» 

набору 2022 року. 

2. Розгляд максимальних обсягів державного замовлення на підготовку  

ОС бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр», обсяги підготовки науково-

педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 

2022 році. 

3. Різне. 

 

1. Результати надходження заяв для реєстрації вступників для участі в 

магістерському тесті навчальної компетентності для здобуття ОС «Магістр» 

набору 2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з результатами 

надходження заяв для реєстрації щодо участі в магістерському тесті навчальної 



компетентності для здобуття ОС «Магістр». Зазначила, що згідно листа МОН  

№ 1/5837-22 від 01.06.2022 року реєстрація проводилась в період з 27 червня по 

18 липня 2022 року. Станом на 18.00 год. 19 липня 2022 р. зареєстровано  

222 заяви від вступників для складання магістерського тесту навчальної 

компетентності на ОС «Магістр». Двом вступникам було анульовано заяви та 

шістьом вступникам було відмовлено в реєстрації для складання магістерського 

тесту навчальної компетентності у зв’язку з некомплектними документами 

(списки вступників додаються). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

2. Розгляд максимальних обсягів державного замовлення на підготовку  

ОС бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр», обсяги підготовки науково-

педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування у 

2022 році. 

СЛУХАЛИ: Заступник голови приймальної комісії, перший проректор 

Боярчук В.М. ознайомив членів приймальної комісії із рішенням Конкурсної 

комісії МОН протокол № 1 від 11.07.2022 року. Рішенням Конкурсної комісії 

МОН протокол № 1 від 11.07.2022 року, максимальний обсяг державного  

замовлення на підготовку фахівців у ЛНУП в 2022 р. за ОС «Бакалавр» на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст» становить: денна форма навчання – 262 особи, 

заочна форма навчання – 50 осіб; обсяг державного замовлення на підготовку 

науково-педагогічних кадрів через аспірантуру – 6 осіб.  

УХВАЛИЛИ: Розмістити інформацію про надання максимальних обсягів 

держзамовлення 2022 року на підготовку фахівців за ОС «Бакалавр» на базі  

ОКР «Молодший спеціаліст» та обсяги прийому до аспірантури за державним 

замовленням на дошці приймальної комісії ЛНУП та вебсайті університету.  

Рішення прийнято одноголосно. 


