
П Р О Т О К О Л   №  26 

 

засідання приймальної комісії університету від 10.08.2022 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. Допуск вступників до участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за результатами творчого конкурсу на спеціальність  

191 «Архітектура та містобудування» ОС “Бакалавр” набору 2022 року. 

2. Допуск вступників до участі в конкурсі для здобуття ОС “Бакалавр” на базі 

ПЗСО набору 2022 року. 

3. Різне. 

 

1. Допуск вступників до участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за результатами творчого конкурсу на спеціальність 

191 «Архітектура та містобудування» ОС “Бакалавр” набору 2022 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла, що вступники на спеціальність 191 «Архітектура та 

містобудування» складають творчий конкурс. Вступники, які отримали 

позитивні результати, а саме набрали 120 балів і більше, допускаються до участі 

в конкурсі на денну форму навчання набору 2022 року. За даною спеціальністю 

під час сесії, яка відбулася 09 серпня 2022 року, брало участь у творчому конкурсі 

4 (чотири) вступники. Рішенням Екзаменаційної комісії у 4 (чотирьох) 



вступників результат творчого конкурсу позитивний – більше 120 балів. За 

результатами творчого вступники допускаються до участі в конкурсі.  

УХВАЛИЛИ: Допустити до участі в конкурсі на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб за результатами складання творчого конкурсу  

4 (чотирьох) осіб, які вступають на спеціальність 191 «Архітектура та 

містобудування» ОС “Бакалавр” денної форми навчання набору 2022 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Допуск вступників до участі в конкурсі для здобуття ОС “Бакалавр” на базі 

ПЗСО 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 набору 2022 р., які згідно Правил прийому на навчання до ЛНУП для 

здобуття вищої освіти в 2022 році розділів VIІ, VIІІ мали право здавати 

індивідуальну усну співбесіду (замість зовнішнього незалежного оцінювання, 

НМТ). Індивідуальна усна співбесіда буде проводитись 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 10 серпня проходила  

1 (одна) особа, яка отримала позитивний результат. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 1 (одного) вступника до участі в конкурсі для 

здобуття ОС “Бакалавр” на базі ПЗСО набору 2022 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 


