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засідання приймальної комісії університету від 30.09.2022 

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. Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

денною та заочною формами навчання для здобуття ОС Бакалавр на базі ПЗСО 

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. Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною та 

заочною формами навчання для здобуття ОС Магістр на основі ОС Бакалавр, 

ОКР Спеціаліст, ОС Магістр набору 2022 р. 

4. Переведення вступників на вакантні місця державного фінансування відповідно 

до Рішення Конкурсної комісії МОН від 28.09.2022 (протокол № 4.). 

5. Різне. 

 

1. Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

денною та заочною формами навчання для здобуття ОС Бакалавр на базі ПЗСО 

набору 2022р. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

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



за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб за денною та заочною 

формами навчання для здобуття ОС Бакалавр на базі ПЗСО набору 2022 р. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати 11 вступників, які виконали вимоги до 

зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб. 

Рішення прийнято одноголосно. 

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: Зарахувати 13 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 – 11 осіб та другий курс з нормативним терміном навчання – 2 особи 

згідно рейтингу результатів фахових випробувань за денною та заочною 

формами навчання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною 

та заочною формами навчання для здобуття ОС Магістр на  

основі ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст, ОС Магістр набору 2022 р. 



СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

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

за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною та заочною формами 

навчання для здобуття ОС Магістр на основі ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст, 

ОС Магістр набору 2022 р. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати 62 вступники, які виконали вимоги до 

зарахування, згідно рейтингу на місця, що фінансуються за рахунок кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Переведення вступників на вакантні місця державного фінансування 

відповідно до Рішення Конкурсної комісії МОН від 28.09.2022 (протокол № 4.). 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії ЛНУП, академік НААНУ 

Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії з Рішенням засідання 

Конкурсної комісії МОН від 28.09.2022 про переведення студентів пільгових 

категорій ОС Бакалавр, ОС Магістр набору 2022 року, зарахованих на навчання 

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на додатково виділені місця 

державного бюджету згідно запиту, який надсилався до МОН. Снітинський В.В. 

зазначив, що окремі пільгові категорії МОН буде розглядати на наступній 

Конкурсній комісії. 

УХВАЛИЛИ: 1. Перевести 11 студентів на додатково виділені місця 

державного бюджету відповідно до Рішення Конкурсної комісії МОН від 

28.09.2022 для здобуття ОС Бакалавр, ОС Магістр набору 2022 року згідно 

виділених місць (копія додатку до наказу МОН додається). 



2. Просити Міністерство освіти і науки України виділити додаткові місця 

держбюджетного фінансування для вступників, які мають спеціальні умови 

вступу (сформувати в базі ЄДЕБО запиту і відправити до МОН згідно вимог). 

Рішення прийнято одноголосно. 


