
ПРОТОКОЛ № 24 

засідання приймальної комісії університету від  16.07.2021 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., 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 творчого конкурсу на спеціальність  

191 «Архітектура та містобудування» ОС “Бакалавр” на денну форму 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб набору 2021 року. 

2. Допуск вступників до творчого конкурсу на спеціальність  

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») ОС “Бакалавр” на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб набору 2021 року. 

3. Допуск вступників до участі в конкурсі сертифікатів Українського центру 

оцінювання якості освіти для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за 

денною, вечірньою та заочною формами навчання набору 2021 року. 

4. Допуск вступників до фахових вступних випробувань для здобуття  

ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за денною, вечірньою та 

заочною формами навчання набору 2021 року. 

5. Допуск вступників до вступних випробувань для здобуття  

ОС «Магістр» за денною та заочною формами навчання набору 2021 року. 

6. Обговорення прийому документів щодо реєстрації на спеціально організовану 

сесію єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

7. Затвердження середнього бала документа про освіту. 

8. Різне. 



1. Допуск вступників до творчого конкурсу на спеціальність  

191 «Архітектура та містобудування» ОС “Бакалавр” на денну форму навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб набору 2021 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. довела до відома членів приймальної комісії, що вступники за 

спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» для здобуття ОС 

«Бакалавр» проходять творче вступне випробування, яке складається з двох 

частин. Творчі конкурси проводитимуться згідно графіку, погодженого 

приймальною комісією, у терміни, передбачені Умовами прийому в 2021 році. 

Для участі у творчому вступному випробуванні за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб мали можливість подавати заяви та документи в період з 14 

липня по 

16 липня 2021 р. Станом на 16 липня зареєстровано 7 (сім) заяв для участі у 

творчому вступному випробуванні згідно графіку, документи відповідають 

вимогам.  

УХВАЛИЛИ: Допустити до складання творчого вступного випробування  

7 (сім) осіб, які вступають для здобуття ОС «Бакалавр» за спеціальністю 

191 «Архітектура та містобудування» за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб. 

Рішення прийнято одноголосно. 
2. Допуск вступників до творчого конкурсу на спеціальність  

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») ОС “Бакалавр” на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб набору 2021 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. довела до відома членів приймальної комісії, що вступники за 

спеціальністю 022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») для здобуття  

ОС «Бакалавр» проходять творче вступне випробування, яке складається з двох 

частин. Творчі конкурси проводитимуться згідно графіку, погодженого 



приймальною комісією, у терміни, передбачені Умовами прийому в 2021 році. 

Для участі у творчому вступному випробуванні за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. Вступники мали можливість подавати заяви та документи в 

період з 14 липня по16 липня 2021 р. Станом на 16 липня зареєстровано 1 (одну) 

заяву для участі у творчому вступному випробуванні згідно графіку, документи 

відповідають вимогам.  

УХВАЛИЛИ: Допустити до складання творчого вступного випробування  

1 (одного) вступника, який вступає для здобуття ОС «Бакалавр» за 

спеціальністю 

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

та/або юридичних осіб. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Допуск вступників до участі в конкурсі сертифікатів Українського центру 

оцінювання якості освіти для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за денною, 

вечірньою та заочною формами навчання набору 2021 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про надходження заяв та сертифікатів Українського 

центру оцінювання якості освіти від вступників на навчання за денною, 

вечірньою та заочною формами навчання за ОС «Бакалавр» у ЛНАУ набору  

2021 р. Станом на 16 липня 2021 р. зареєстровано 846 заяв, з яких 20 особам 

необхідно відмовити у зв’язку з тим, що конкурсний бал менший 140 балів 

(спеціальності 081 «Право» і 292 «Міжнародні економічні відносини»), 826 осіб 

допустити до конкурсу сертифікатів УЦОЯО.  

УХВАЛИЛИ: Допустити 826 осіб до конкурсу сертифікатів Українського 

центру оцінювання якості освіти для здобуття  

ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за денною, вечірньою та заочною формами 

навчання набору 2021 р. 



Рішення прийнято одноголосно. 

4. Допуск вступників до фахових вступних випробувань для здобуття  

ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за денною, вечірньою та 

заочною формами навчання набору 2021 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про надходження заяв від осіб, які вступають для 

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

ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за денною, 

вечірньою та заочною формами навчання набору 2021 року. Голячук Ю.С. 

зазначила, що згідно Правил прийому на навчання до ЛНАУ у 2021 році 

вступники для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС 

«Молодший бакалавр» зараховуються за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 2 (двох) конкурсних предметів та фахового 

випробування (додаток 9 до Правил прийому на навчання до ЛНАУ у 2021 

році). Станом на 16 липня 2021 р. зареєстровано 429 заяв від вступників, з яких 

14 особам необхідно відмовити у зв’язку з невідповідністю спеціальності, які 

допускаються до фахових вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 425 осіб, які вступають для здобуття  

ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр», до фахових вступних 

випробувань за денною, вечірньою та заочною формами навчання набору 2021 

р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

5. Допуск вступників до вступних випробувань для здобуття  

ОС «Магістр» за денною та заочною формами навчання набору 2021 року. 

 



СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про надходження заяв від осіб, які вступають для 

здобуття ОС «Магістр» за денною та заочною формами навчання у ЛНАУ 

набору 2021р. Станом на 16 липня 2021 р. зареєстровано 65 заяв, які 

допускаються до вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 65 осіб, які вступають для здобуття  

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

навчання набору 2021 р.  

Рішення прийнято одноголосно. 

6. Обговорення прийому документів щодо реєстрації на спеціально організовану 

сесію єдиного вступного іспиту з іноземної мови. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з термінами прийому 

документів щодо реєстрації на спеціально організовану сесію єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови, що буде проводитися за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які зареєструвалися для участі 

в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ, та для 

вступників, які не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ. Зазначила, 

що реєстрація вступників триватиме з 27 липня до 5 серпня. ЄВІ з іноземної 

мови, що проводиться УЦОЯО, відбудеться 11 вересня 2021 року. Вартість 

спеціально організованої сесії буде визначено 20 липня 2021 року.  

УХВАЛИЛИ: 1. Розробити оголошення для реєстрації на спеціально 

організовану сесію єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників на  

ОС «Магістр», забезпечити своєчасне і повне відображення інформації на сайті 

ЛНАУ.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 


