
П Р О Т О К О Л   № 30 

 

засідання приймальної комісії університету від 11.09.2020 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., ЛОПОТИЧ Н.Я., 

МИКУЛА О.Я., КОВАЛИШИН С.Й., МАЗУРАК А.В., СТУПЕНЬ М.Г., 

ЯНИШИН Я.С., БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М.,  

ПТАШНИК В.В., ДАЦКО Т.М., ПАНЮРА Я.Й., ПАВЛЮК М.В.,  

ШМИГ Р.А., ГРИЦИНА О.В., КОСИЛОВИЧ Г.О., КОВАЛЬЧУК Д.Р., 

КОВАЛЬОВ В.Р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Перерозподіл ліцензованого обсягу ОС «Бакалавр». 

2. Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за 

денною та заочною формами навчання набору 2020р. 

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

здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за денною та 

заочною формами навчання набору 2020 р. 

4. Зарахування вступників за результатами вступних випробувань для 

здобуття ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» на місця держбюджетного 

фінансування за денною та заочною формами навчання набору 2020 р. 

5. Розгляд результатів здачі вступних іспитів та рекомендації до зарахування 

до аспірантури набору 2020 р. 

6. Різне. 

 

1. Перерозподіл ліцензованого обсягу ОС «Бакалавр» за денною та заочною 

формами навчання набору 2020 р. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з інформацією щодо 

надходження заяв від вступників на спеціальності 051 «Економіка»,  

081 «Право», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 



085 «Маркетинг» на основі ПЗСО за денною та заочною формами навчання 

для здобуття ступеня  «Бакалавр» набору 2020 р.  

УХВАЛИЛИ: Перерозподілити ліцензований обсяг спеціальностей 051 

«Економіка», 081 «Право», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології», 085 «Маркетинг» за ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший 

спеціаліст» для вступників на базі повної загальної середньої освіти 

спеціальностей 051 «Економіка», 081 «Право», 151 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології», 085 «Маркетинг». 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за 

денною та заочною формами навчання набору 2020 р. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з результатами 

конкурсу сертифікатів незалежного оцінювання та зарахування на місця, що 

фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, за денною та 

заочною формами навчання для здобуття ступеня  «Бакалавр» на базі ПЗСО 

набору 2020 р. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати 246 вступників за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної 

середньої освіти за денною та заочною формами навчання набору 2020 р., які 

виконали вимоги до зарахування згідно рейтингу 

Рішення прийнято одноголосно. 

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

здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за денною та 

заочною формами навчання набору 2020 р. 

 



СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з інформацією, що 

вступники, які вступали за результатами фахових вступних випробувань для 

здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», 

зараховуються на 1 курс скороченого терміну та з нормативним терміном на 

2 курс навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб за 

денною та заочною формами навчання для здобуття ступеня  «Бакалавр» 

набору 2020 р. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати 199 вступників, які подали оригінали 

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

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, за скороченим терміном 

навчання згідно рейтингу результатів фахових випробувань за денною та 

заочною формами навчання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. Зарахування вступників за результатами вступних випробувань для 

здобуття ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» на місця держбюджетного 

фінансування за денною та заочною формами навчання набору 2020 р 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. поінформувала членів приймальної комісії про зарахування 

вступників на місця держбюджетного фінансування для здобуття  

ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» за денною та заочною формами 

навчання набору 2020 р згідно рейтингу вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати вступників на місця держбюджетного 

фінансування за денною та заочною формами навчання для здобуття  

ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» набору 2020р., які виконали вимоги 

до зарахування згідно рейтингу 

Рішення прийнято одноголосно. 



5. Розгляд результатів здачі вступних іспитів та рекомендації до зарахування 

до аспірантури набору 2020 р. 

СЛУХАЛИ: Дацко Т.М. поінформувала членів приймальної комісії про 

результати складання вступних іспитів до аспірантури. 

УХВАЛИЛИ: Оприлюднити рейтинговий список вступників до 

аспірантури за результатами вступних іспитів набору 2020р. 

2. Завідувачу відділу аспірантури та докторантури Дацко Т.М. 

розмістити рейтинговий список вступників на вебсайті університету на та 

інформаційному стенді Приймальної комісії та підготувати проєкт наказу про 

зарахування до аспірантури. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 


