
П Р О Т О К О Л   №  34 

 

засідання приймальної комісії університету від 22.08.2022 р. 

Присутні:  

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

МИКУЛА О.Я., 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 листа МОН (про завершення прийому заяв та верифікацію даних). 

2. Допуск вступників до проходження індивідуальної усної співбесіди за  

квотою–2 для здобуття ОС “Бакалавр” набору 2022 року. 

3. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування за  

квотою–2 для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО, на основі  

ОКР «Молодший спеціаліст» за денною та заочною формами навчання набору 

2022 року. 

4. Різне. 

 

1. Обговорення листа МОН (про завершення прийому заяв та верифікацію 

даних). 

 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік 

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

Міністерства освіти і науки України за № 3/3628-22 від 22.08.2022 року про 

завершення прийому заяв та верифікацію даних. Зазначив, що згідно листа 

Міністерство освіти і науки України надає можливість приймальним комісіям 

закладів освіти розглядати електронні заяви вступників, які надійшли до закладу 



освіти до 19.00 год. 23 серпня 2022 року, а також наголошує на необхідності 

проведення ретельної перевірки даних вступників, внесених до ЄДЕБО. 

Усунення помилок у конкурсних пропозиціях та заявах Міністерство освіти і 

науки України рекомендує здійснити до 14.00 год. 26 серпня 2022 року на основі 

повної загальної середньої освіти, на основі ОКР молодшого спеціаліста - до 

14.00 год. 29 серпня 2022 року. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Допуск вступників до проходження індивідуальної усної співбесіди за  

квотою–2 для здобуття ОС “Бакалавр” набору 2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з надходженням заяви 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). Реєстрація заяв та документів проводиться з 29 липня 2022 р. 

до 08 серпня 2022 р. у паперовій та електронній формах. Оскільки заява надійшли 

від особи, що має право на участь у конкурсі за квотою-2 та документи, що 

посвідчують ці умови, відповідають вимогам, є пропозиція допустити зазначену 

особу до участі в індивідуальній усній співбесіді 22 серпня. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 1 (одного) вступника до проходження 

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

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування за  

квотою – 2 для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО, на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст» за денною та заочною формами навчання набору 2022 року. 



СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про результати виконання вимог до зарахування на місця 

держбюджетного фінансування за квотою–2 для здобуття ОС «Бакалавр» на базі 

ПЗСО, за денною та заочною формами навчання набору 2022 р. 

Згідно Правил прийому на навчання до ЛНУП для здобуття вищої освіти в 

2022 році зарахування проводиться за умови подання вступниками оригіналів 

документів про освіту та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або 

НМТ з дня оголошення результатів конкурсу. 

Голячук Ю.С. зазначила, що після оголошення рейтингу вступникам, яким 

були надані рекомендації, потрібно було подати оригінали документів про освіту 

до 10.00 години 20 серпня 2022 року. Таким чином, станом на 10.00 годину  

20 серпня 2022 року виконали вимогу до зарахування 7 (сім) вступників на місця 

держбюджетного фінансування за денною та заочною формами навчання. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати 7 (сім) вступників, на місця, що фінансуються за 

рахунок державного бюджету за квотою–2 для здобуття ОС «Бакалавр» на базі 

ПЗСО, за денною та заочною формами навчання набору 2022 р, які виконали 

вимоги до зарахування згідно рейтингу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 


