
П Р О Т О К О Л   №  17 

 

засідання приймальної комісії університету від  12.07.2022 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., 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 участі в конкурсі за результатами 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. Різне. 

 

1. Допуск вступників до участі в конкурсі за результатами 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. Згідно Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в Львівському національному університеті природокористування в 

2022 році допускаються до участі в конкурсному відборі вступники, які отримали 

за результатами творчого вступного випробування не менше 120 балів. Під час 



четвертої сесії, яка відбулася 12 липня 2022 року, брали участь у творчому 

конкурсі 9 (дев’ять) вступників. Рішенням Екзаменаційної комісії у 9 (дев’яти) 

осіб результат позитивний – більше 120 балів, а саме за спеціальностями: 

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») – 4 особи; 

191 Архітектура та містобудування - 5 осіб. 

УХВАЛИЛИ: Допустити до участі в конкурсі за результатами складання 

творчого вступного випробування 9 (дев’ять) осіб на місця державного 

замовлення набору 2022 року а спеціальностями: 

022 Дизайн (спеціалізація «Дизайн середовища») – 4 особи; 

191 Архітектура та містобудування - 5 осіб. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 


