
П Р О Т О К О Л   №  16 

 

засідання приймальної комісії університету від  11.07.2022 р. 

Присутні:  

БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., РИС В.І., МИКУЛА О.Я., 

КОВАЛИШИН С.Й., МАЗУРАК А.В., СТОЙКО Н.Є., КОВАЛІВ В.М., 

БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М., ПТАШНИК В.В., ДАЦКО Т.М., 

ПАНЮРА Я.Й., РІНИЛО І.Я., ВЕРЗУН А.А., КОСТИШИН О.О., ЛИЗАК М.П., 

МУЗИКА І.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Допуск вступників до творчого конкурсу для здобуття ОС “Бакалавр” за 

спеціальностями 022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») та  

191 Архітектура та містобудування на основі повної загальної середньої освіти 

на місця державного замовлення набору 2022 року. 

2. Розгляд та затвердження Змін до Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в Львівському національному університеті природокористування 

в 2022 році. 

3. Розгляд та затвердження Змін до Правил прийому на навчання до 

відокремлених структурних підрозділів Львівського національного 

університету природокористування для здобуття фахової передвищої освіти в 

2022 році. 

4. Різне. 

 

1. Допуск вступників до творчого конкурсу для здобуття ОС “Бакалавр” за 

спеціальностями 022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») та  

191 Архітектура та містобудування на основі повної загальної середньої освіти 

на місця державного замовлення набору 2022 року. 

 



СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

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

спеціальностями 022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») та  

191 Архітектура та містобудування для здобуття ОС «Бакалавр» проходять 

творче вступне випробування, яке триває 180 хвилин. Творчі конкурси 

проводяться в 5 (п’ять) потоків, згідно графіку, погодженого приймальною 

комісією, у терміни, передбачені Порядком прийому в 2022 році. Для участі у 

творчому вступному випробуванні вступники на місця державного замовлення 

можуть подавати заяви та документи в період з 06 червня по 15 липня 2022 р. 

Станом на 12 липня зареєстровано 4 (чотири) заяви за спеціальністю 022 Дизайн 

(спеціалізація «Дизайн середовища») та 5 (п’ять) заяв за спеціальністю  

191 Архітектура та містобудування для участі у творчому вступному 

випробуванні на четвертий потік згідно графіку, документи відповідають 

вимогам. 

УХВАЛИЛИ: Допустити до складання творчого вступного випробування  

4 (чотири) особи за спеціальністю 022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн 

середовища») та 5 (п’ять) осіб за спеціальністю 191 Архітектура та 

містобудування, які вступають для здобуття ОС «Бакалавр» на місця державного 

замовлення. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Розгляд та затвердження Змін до Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в Львівському національному університеті природокористування в 

2022 році. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік НААНУ 

Снітинський В.В. запропонував внести зміни до Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в Львівському національному університеті 

природокористування в 2022 році відповідно до «Змін до Порядку прийому на 



навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України 29 червня 2022 року № 598 ( зі змінами та 

доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від  

02 липня 2022 року № 608) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України  

02 липня 2022 року за № 727/38063. 

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в Львівському національному університеті природокористування в  

2022 році і подати їх на затвердження ректору ЛНУП. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Розгляд та затвердження Змін до Правил прийому на навчання до 

відокремлених структурних підрозділів Львівського національного університету 

природокористування для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році.  

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії зі змінами до Правил 

прийому на навчання до відокремлених структурних підрозділів Львівського 

національного університету природокористування для здобуття фахової 

передвищої освіти в 2022 році, розроблених у відповідності із змінами до 

Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 27 червня 2022 року 

№ 594 (враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства освіти і науки України 

30 червня 2022 року № 600) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  

29 червня 2022 року за № 713/38049. 

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до Правил прийому на навчання для здобуття 

фахової передвищої освіти в 2022 році відокремлених структурних підрозділів 

Львівського національного університету природокористування і подати їх на 

затвердження Вченій раді ЛНУП. 

Рішення прийнято одноголосно. 


