
П Р О Т О К О Л   №  51 

 

засідання приймальної комісії університету від 11.10.2022 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., РИС В.І.,  

МИКУЛА О.Я., МАЗУРАК А.В., СТОЙКО Н.Є., КОВАЛІВ В.М., 

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

ПАВЛЮК М.В., ВАНТУХ А.Є., ШМИГ Р.А., ВЕРЗУН А.А.,  

КОСТИШИН О.О., ЛИЗАК М.П., МУЗИКА І.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Допуск вступників до участі в конкурсі сертифікатів Українського центру 

оцінювання якості освіти та/або за результатами рейтингування мотиваційних 

листів для здобуття ОС Бакалавр на базі ПЗСО за денною та заочною формами 

навчання набору 2022 року (додатковий вступ). 

2. Допуск вступників до вступних випробувань для здобуття  

ОС Магістр за денною та заочною формами навчання набору 2022 року 

(додатковий вступ). 

3. Різне. 

 

1. Допуск вступників до участі в конкурсі сертифікатів Українського центру 

оцінювання якості освіти та/або за результатами рейтингування мотиваційних 

листів для здобуття ОС Бакалавр на базі ПЗСО за денною та заочною формами 

навчання набору 2022 року (додатковий вступ). 

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 та 

заочною формами навчання за ОС Бакалавр у ЛНУП набору 2022 р.  

Голячук Ю.С. зазначила, що згідно Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти до Львівського національного університету природокористування в 



2022 році, вступники на базі ПЗСО мають право подавати заяви на небюджетні 

конкурсні пропозиції некон’юнктурних спеціальностей тільки за мотиваційним 

листом і будуть допускатися за результатами рейтингування мотиваційних 

листів. Вступники, які мають ЗНО 2019–2021 рр. або НМТ 2022 року, мають 

право подавати заяви на небюджетні конкурсні пропозиції кон’юнктурних 

спеціальностей і будуть допускатися до конкурсу за результатами сертифікатів 

УЦОЯО (ЗНО або НМТ). 

УХВАЛИЛИ: Допустити 25 особи до конкурсу сертифікатів Українського 

центру оцінювання якості освіти та 13 осіб – за результатами рейтингування 

мотиваційних листів для здобуття ОС Бакалавр на базі ПЗСО за денною та 

заочною формами навчання набору 2022 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Допуск вступників до вступних випробувань для здобуття ОС Магістр за 

денною та заочною формами навчання набору 2022 року (додатковий вступ). 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

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

здобуття ОС Магістр на основі ОС Бакалавр, ОКР Спеціаліст, ОС Магістр за 

денною та заочною формами навчання набору 2022 року. Станом на 11 жовтня 

2022 р. зареєстровано 44 заяви від вступників, які допускаються до вступних 

випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 44 особи, які вступають для здобуття  

ОС Магістр, до вступних випробувань за денною та заочною формами навчання 

набору 2022 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 


