
П Р О Т О К О Л   №  40 

 

засідання приймальної комісії університету від 12.09.2022 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., ШМИГ Р.А., ВЕРЗУН А.А.,  

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд результатів складання вступних іспитів та рекомендації до зарахування 

до аспірантури набору 2022р. 

2. Зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною та заочною формами навчання для здобуття  

ОС «Бакалавр» на основі освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста набору 2022р. 

3. Допуск вступників до вступних випробувань для здобуття ОС «Магістр» за 

денною та заочною формами навчання набору 2022 року. 

4. Різне. 

 

1. Розгляд результатів складання вступних іспитів та рекомендації до 

зарахування до аспірантури набору 2022 р. 

СЛУХАЛИ: ДАЦКО Т.М., завідувачку відділу аспірантури та докторантури, яка 

поінформувала членів приймальної комісії, про результати складання вступних 

іспитів до аспірантури за денною та вечірньою формами навчання набору 2022 

року.  

УХВАЛИЛИ:1. Оприлюднити рейтинговий список вступників, які за 

результатами вступних іспитів рекомендовані до зарахування на місця 



державного замовлення та на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

здобуття ступеня вищої освіти «Доктор філософії», на вебсайті ЛНУП та на 

інформаційному стенді відділу аспірантури та докторантури.  

2. Розмістити на вебсайті ЛНУП та на інформаційному стенді відділу 

аспірантури та докторантури оголошення про те, що вступники на місця 

державного замовлення повинні виконати вимоги до зарахування: подати 

оригінали диплому магістра (спеціаліста) та укласти договір про навчання між 

університетом та вступником не пізніше 14 вересня 2022 р. 

2. Зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною та заочною формами навчання для здобуття  

ОС «Бакалавр» на основі освітнього–кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста набору 2022р. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

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

що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною та 

заочною формами навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на основі освітньо–

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста набору 2022р. 

УХВАЛИЛИ: 1. Зарахувати 339 вступників, які подали необхідні 

документи про освіту у встановлені терміни, на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на перший курс за скороченим 

терміном навчання та на 2 курс з нормативним терміном навчання згідно 

рейтингу результатів фахових випробувань за денною та заочною формами 

навчання. 

2. Вступникам, які рекомендовані для зарахування на навчання за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС «Бакалавр» на основі 



освітньо–кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста набору 2022р. і ще не 

виконали вимог, документи необхідно подати не пізніше 19 вересня 2022 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. Допуск вступників до вступних випробувань для здобуття ОС «Магістр» за 

денною та заочною формами навчання набору 2022 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про надходження заяв від осіб, які вступають для 

здобуття ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст»,  

ОС «Магістр» за денною та заочною формами навчання набору 2022 року. 

Станом на 12 вересня 2022 р. зареєстровано 85 заяв від вступників, які 

допускаються до вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 85 осіб, які вступають для здобуття  

ОС «Магістр», до вступних випробувань за денною та заочною формами 

навчання набору 2022 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 


