
П Р О Т О К О Л   №  41 

 

засідання приймальної комісії університету від 15.09.2022 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. Перерозподіл ліцензованого обсягу РВО «Доктор філософії» набору 2022р. 

2. Обговорення листа МОН (про завершальний етап зарахування за квотою–2). 

3. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування за денною 

формою навчання для здобуття РВО «Доктор філософії» набору 2022 року. 

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

денною та заочною формами навчання набору 2022 року. 

5. Різне. 

 

1. Перерозподіл ліцензованого обсягу РВО «Доктор філософії» набору 2022р. 

СЛУХАЛИ: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії з 

питань вступу до аспірантури і докторантури Дацко Т.М. ознайомила членів 

приймальної комісії з інформацією про набір до аспірантури та зазначила, що 

потрібно внести зміни до перерозподілу ліцензованого обсягу РВО «Доктор 

філософії». 

УХВАЛИЛИ: Перерозподілити ліцензований обсяг набору 2022 р. для 

здобуття РВО «Доктор філософії» за спеціальностями: 

073 Менеджмент – 6 осіб; 

133 Галузеве машинобудування – 4 особи; 



192 Будівництво та цивільна інженерія – 3 особи; 

193 Геодезія та землеустрій – 5 осіб. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Обговорення листа МОН (про завершальний етап зарахування за квотою–2). 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, академік НААНУ, ректор 

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

листа МОН за №1/10591-22 від 13.09.2022 року про завершальний етап 

зарахування за квотою–2.  

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування за денною 

формою навчання для здобуття РВО «Доктор філософії» набору 2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії з 

питань вступу до аспірантури і докторантури Дацко Т.М. доповіла про результати 

виконання вимог до зарахування на місця держбюджетного фінансування за 

денною формою навчання для здобуття РВО «Доктор філософії» набору 2022 р. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на очну денну форму навчання для здобуття 

РВО «Доктор філософії» на місця, що фінансуються за рахунок державного 

бюджету, 6 вступників, які виконали вимоги до зарахування згідно рейтингу. 

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 15 вересня 2022 р. зареєстровано 295 заяв від вступників, які 

допускаються до вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 295 осіб, які вступають для здобуття  

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

навчання набору 2022 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 


