
П Р О Т О К О Л   №  1 

 

засідання приймальної комісії університету від  25.01.2022 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., 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., 

ДАЦКО Т.М., ПАНЮРА Я.Й., ПАВЛЮК М.В., РІНИЛО І.Я.,  

ВАНТУХ А.Є., КОСТЮК Б.А., ЖЕЛЬЧИК О.М., СОРОЧАН Н.Н., 

БОНДАРЧУК Д.Ю., ШМИГ Р.А., ВЕРЗУН А.А., КОСТИШИН О.О., 

СТАСИШИН Н.Т., ПУСТОВИТ Х.І. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Розгляд Правил прийому на навчання до структурних підрозділів Львівського 

національного аграрного університету (коледжів) в 2022 році. 

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

вищої освіти в Львівському національному аграрному університеті в 

2022 році. 

3. Розгляд пропозицій щодо формування обсягу прийому та випуску фахівців з 

вищою освітою ЛНАУ на 2022 рік. 

4. Різне. 

 

1. Розгляд Правил прийому на навчання до структурних підрозділів Львівського 

національного аграрного університету (коледжів) в 2022 році.  

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з Правилами прийому на 

навчання до структурних підрозділів Львівського національного аграрного 

університету (коледжів) на 2022 рік, розроблених у відповідності з Умовами 



прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році (наказ 

Міністерства освіти і науки України за № 1159 від 29 жовтня 2021 року, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 р. за  

№ 1668/37290). 

 Голова приймальної комісії, ректор університету, академік НААНУ 

Снітинський В.В. звернув увагу членів приймальної комісії на особливості 

вступної кампанії 2022р., відображені в Правилах прийому на навчання до 

структурних підрозділів Львівського національного аграрного університету 

(коледжів) в 2022 році.  

УХВАЛИЛИ: Подати Правила прийому на навчання до структурних 

підрозділів Львівського національного аграрного університету на 2022 рік на 

затвердження Вченій раді ЛНАУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

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

вищої освіти в Львівському національному аграрному університеті в 2022 році. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік 

НААНУ Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії з листом 

Міністерства освіти і науки України від 31 грудня 2021 року № 1/23263-21 «Про 

особливості організації набору іноземців у 2022 році».   

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти у ЛНАУ в 2022 році в розділі № 14 (зміни додаються) і подати їх 

на затвердження Вченій раді ЛНАУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. Розгляд пропозицій щодо формування обсягу прийому та випуску фахівців з 

вищою освітою ЛНАУ на 2022 рік. 

 



СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік 

НААНУ Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії зі змістом 

листа Міністерства освіти і науки України щодо формування обсягу прийому та 

випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2022 рік.  

Членами приймальної комісії було розглянуто конкурсні пропозиції щодо 

обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2022 рік. 

УХВАЛИЛИ: Підготувати пропозиції згідно вимог і відправити до 

Міністерства освіти і науки України. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Різне. 

 


