
ПРОТОКОЛ № 19 

засідання приймальної комісії університету від  07.07.2021 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., ШМИГ Р.А., ГРИЦИНА О.В., ЗАВІРЮХА П.Д.,  

СТАСИШИН Н.Т., ПУСТОВИТ Х.І. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Допуск вступників до участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за результатами творчого конкурсу на спеціальність  

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») ОС “Бакалавр” набору  

2021 року. 

2. Допуск вступників до проходження вступних іспитів для здобуття  

ОС “Бакалавр” на базі ПЗСО на місця державного замовлення набору 2021 

року. 

3. Різне. 

 

1. Допуск вступників до участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за результатами творчого конкурсу на спеціальність  

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») ОС “Бакалавр” набору  

2021 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла, що вступники на спеціальність 022 Дизайн 

(спеціалізація «Дизайн середовища») складають творчий конкурс, який 

проводиться у дві сесії. Результат випробування обчислюється як середнє 

арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу. Вступники, які 

отримали позитивні результати, а саме набрали 120 балів і більше, 



допускаються до участі в конкурсі на денну та заочну форми навчання набору 

2021 року. За даною спеціальністю під час другої сесії, яка відбулася 06 липня 

2021 року брали участь у творчому конкурсі 3 (три) вступники. Рішенням 

Екзаменаційної комісії у 3 (трьох) осіб результат першого і другого етапів 

творчого конкурсу позитивний – більше 120 балів. За результатами двох етапів 

творчого конкурсу вступники допускаються до участі в конкурсі.  

УХВАЛИЛИ: Допустити до участі в конкурсі на місця за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб за результатами складання творчих вступних 

випробувань 3 (трьох) осіб, які вступають на спеціальність 022 Дизайн 

(спеціалізація «Дизайн середовища») ОС “Бакалавр” набору 2021 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Допуск вступників до проходження вступних іспитів для здобуття  
ОС “Бакалавр” на базі ПЗСО на місця державного замовлення набору 2021 року. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 
Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії про надходження заяв від 
вступників на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» набору 2021р., які згідно 
Правил прийому на навчання до ЛНАУ для здобуття вищої освіти в 2021 році 
розділу VIII п.3 та п.5 мають право здавати вступні випробування у формі 
вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання). Реєстрація 
заяв та документів проводилася з 07 червня 2021 р. до 06 липня 2021 р. у 
паперовій та електронній формах. Вступні іспити проводяться у 2 (два) потоки. 

Станом на  
06 липня 2021 р. згідно затвердженого графіку зареєстрований 1 (один) 

вступник для проходження вступних іспитів. Документи відповідають вимогам. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 1 (одного) вступника до проходження вступних 
іспитів для здобуття ОС «Бакалавр» набору 2021 р. на місця державного 
замовлення. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 


