
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання приймальної комісії університету від  04.06.2021 р. 

Присутні:  

БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., КОРПІТА Г.М., МИКУЛА О.Я., 
КОВАЛИШИН С.Й., МАЗУРАК А.В., СТОЙКО Н.Є., КОВАЛІВ В.М., 

БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М., ПТАШНИК В.В., БОРИСЮК В.С., 

ПАНЮРА Я.Й., ПАВЛЮК М.В., ШМИГ Р.А., ГРИЦИНА О.В.,  
ЗАВІРЮХА П.Д., СТАСИШИН Н.Т., ПУСТОВИТ Х.І. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Результати надходження заяв для реєстрації на єдиний вступний іспит з 

іноземної мови для здобуття ОС «Магістр». 

2. Обговорення Порядку організації, проведення творчих конкурсів для 

вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за 

спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування», 022 «Дизайн» 

(спеціалізація «Дизайн середовища») та проведення вступних іспитів для 

вступу на базі ПЗСО (для категорій осіб, які мають право участі в конкурсі за 

їх результатами) набору 2021-2022 навчального року. 

3. Розгляд та затвердження форм бланків для вступної кампанії 2021 року. 

4. Розгляд заяв. 

 

1. Результати надходження заяв для реєстрації на єдиний вступний іспит з 

іноземної мови для здобуття ОС «Магістр». 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з результатами 

надходження заяв для реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови для 

здобуття ОС «Магістр». Зазначила, що згідно листа МОН № 1/11-3045 від  

30 квітня 2021 року реєстрація проводилась в період з 11 травня по 03 червня 



2021 року. Станом на 18.00 год. 03 червня 2021 р. зареєстрована 491 заява від 

вступників для складання ЄВІ на ОС «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Обговорення Порядку організації, проведення творчих конкурсів для 

вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за 

спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування», 022 «Дизайн» 

(спеціалізація «Дизайн середовища») та проведення вступних іспитів для вступу 

на базі ПЗСО (для категорій осіб, які мають право участі в конкурсі за їх 

результатами) набору 2021-2022 навчального року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії зі строками прийому заяв 

та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця 

державного та регіонального замовлення, за спеціальністю 022 «Дизайн» 

(спеціалізація «Дизайн середовища») на місця виключно за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб. Згідно Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в ЛНАУ в 2021 році реєстрація розпочинається з 07 липня 2021 р. і 

завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, 

творчого конкурсу.  

УХВАЛИЛИ: Оприлюднити на вебсайті ЛНАУ умови подачі заяв і 

документів для участі у творчому конкурсі та вступних іспитах. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Розгляд та затвердження форм бланків для вступної кампанії 2021 року. 

СЛУХАЛИ: Керівник навчально-методичного відділу з забезпечення 

якості вищої освіти, доцент Микула О.Я. ознайомив членів приймальної комісії 

з наказом МОН від 13 квітня 2021 року № 415 «Про затвердження форм 



документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) 

освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2021 року за  

№ 697/36319.  

У Х В А Л И Л И: Затвердити форми бланків для забезпечення  вступної 

кампанії  2021 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 


