
П Р О Т О К О Л   №  25 

 

засідання приймальної комісії університету від 09.08.2022 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., ПАВЛЮК М.В., ВАНТУХ А.Є., ВЕРЗУН А.А.,  

КОСТИШИН О.О., ЛИЗАК М.П., МУЗИКА І.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення листів МОН (про прийом заяв та про надання рекомендацій за 

квотою-2). 

2. Допуск вступників до проходження індивідуальної усної співбесіди для 

здобуття ОС “Бакалавр” на базі ПЗСО на місця державного замовлення набору 

2022 року. 

3. Розгляд фіксованого обсягу державного замовлення прийому ОС бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями у 2022 році. 

4. Допуск вступників до участі в конкурсі за результатами індивідуальної усної 

співбесіди для здобуття ОС “Бакалавр” (на базі ПЗСО, на основі ОКР 

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

бакалавр») на місця державного замовлення набору 2022 року. 

5. Різне. 

 

1. Обговорення листів МОН (про прийом заяв та про надання рекомендацій за 

квотою-2). 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік 

НААНУ Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії зі змістом 



листів Міністерства освіти і науки України за № 1/8981-22 від 08.08.2022 року 

про надання рекомендацій за квотою-2 та листа МОН за № 1/8984-22 від 

08.08.2022 року про прийом заяв. Зазначив, що Міністерство освіти і науки 

України надає роз’яснення щодо застосування спеціальних умов вступу 

пільгових категорій вступників в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти, а також звернув увагу на особливості зарахування вступників за  

квотою-2. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Допуск вступників до проходження індивідуальної усної співбесіди для 

здобуття ОС “Бакалавр” на базі ПЗСО на місця державного замовлення набору 

2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії про надходження заяв від 

вступників на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» набору 2022р., які згідно 

Правил прийому на навчання до ЛНУП для здобуття вищої освіти в 2022 році 

розділу VІІІ, мають право здавати індивідуальну усну співбесіду (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання, НМТ). Від вступників Пухляков Андрій 

Богданович – особа зі спеціальними умовами код - 103 (учасник бойових дій) і 

Музика Зінаїда Іванівна – особа зі спеціальними умовами код - 109 (особа, місце 

проживання, якої зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній 

території), заяви надійшли 09 серпня – після закінчення строку подання заяв. 

Реєстрація заяв та документів проводилася з 29 липня 2022 р. до 08 серпня 2022 

р. у паперовій та електронній формах. Індивідуальна усна співбесіда проводиться 

з 09 по 16 серпня 2022 р. Оскільки заяви надійшли від осіб, що мають право на 

участь у конкурсі зі спеціальними умовами та документи, що посвідчують ці 



умови, відповідають вимогам, є пропозиція допустити зазначених осіб до участі 

в індивідуальній усній співбесіді у період з 09 по 16 серпня. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 2 (двох) вступників до проходження 

індивідуальної усної співбесіди для здобуття ОС «Бакалавр» набору 2022 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. Розгляд фіксованого обсягу державного замовлення прийому ОС бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти за  спеціальностями у 2022 році. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, академік НААНУ, ректор 

університету Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії із 

рішенням Конкурсної комісії МОН протокол № 2 від 08.08.2022 року. Рішенням 

Конкурсної комісії МОН протокол № 2 від 08.08.2022 року, фіксований обсяг 

державного замовлення прийому за ОС бакалавр у ЛНУП в 2022 р. на основі 

повної загальної середньої освіти за спеціальностями становить: денна форма 

навчання – 7 осіб (191 Архітектура та містобудування – 5 осіб, 022 Дизайн 

навчання – 2 особи).  

УХВАЛИЛИ: Розмістити інформацію про надання фіксованих обсягів 

державного замовлення прийому ОС бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти за спеціальностями у 2022 році на дошці приймальної комісії 

ЛНУП та вебсайті університету.  

Рішення прийнято одноголосно. 

4. Допуск вступників до участі в конкурсі за результатами індивідуальної усної 

співбесіди для здобуття ОС “Бакалавр” (на базі ПЗСО, на основі ОКР «Молодший 

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

місця державного замовлення набору 2022 року 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з результатами 

індивідуальної усної співбесіди ОС «Бакалавр» на базі повної загальної середньої 



освіти, на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший 

бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» набору 2022 р., які згідно розділів VIІ, VIІІ 

Правил прийому на навчання до ЛНУП для здобуття вищої освіти в 2022 році 

мали право здавати індивідуальну усну співбесіду (замість зовнішнього 

незалежного оцінювання, НМТ). Реєстрація заяв та документів проводилась з  

29 липня 2022 р. до 08 серпня 2022р. у паперовій та електронній формах. 

Індивідуальна усна співбесіда проводиться у три потоки згідно затвердженого 

графіку в період з 09 серпня 2022 р. по 16 серпня 2022 р. Вступники, які отримали 

100 балів і більше, допускаються до участі в конкурсі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди. Вступники, конкурсний бал яких склав 125 балів 

і більше, допускаються до участі в конкурсі на місця державного замовлення. 

Індивідуальну усну співбесіду 09 серпня проходило 2 (дві) особи, які отримали 

позитивний результат. 

УХВАЛИЛИ: Допусти 2 (двох) осіб до участі в конкурсі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди ОС “Бакалавр” на базі повної загальної середньої 

освіти, на основі ОКР «Молодший спеціаліст» набору 2022 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 


