
 П Р О Т О К О Л   №  56 

 

засідання приймальної комісії університету від 24.10.2022 

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. Розгляд та оприлюднення рейтингового списку вступників до участі в конкурсі 

за результатами вступних випробувань для здобуття ОС Магістр за денною та 

заочною формами навчання набору 2022 р (додатковий вступ). 

2. Різне. 

 

1. Розгляд та оприлюднення рейтингового списку вступників до участі в конкурсі 

за результатами вступних випробувань для здобуття ОС Магістр за денною та 

заочною формами навчання набору 2022 р (додатковий вступ). 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії із рейтинговим списком, 

який формується і роздруковується приймальною комісією. Згідно Правил 

прийому до Львівського національного університету природокористування 

вступники, які рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, повинні виконати вимоги (подати документи про освіту) до 

18.00 год. 27 жовтня 2022 р. Голячук Ю.С. зазначила, що вступники на  

ОС Магістр, допускаються до участі в конкурсі за результатами вступних 

випробувань: МТНК та/або фахового іспиту. Під час вступу для здобуття вищої 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які 

згідно Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Львівському 



національному університеті природокористування в 2022 році передбачають 

складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі 

ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх 

вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, 

або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови. Вступники, які 

набрали менше 100 балів з індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови та 

менше 140 балів з фахового вступного випробування, не допускаються до участі 

в конкурсі за результатами вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Оприлюднити рейтинговий список вступників, які 

рекомендовані до зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб для 

здобуття ОС Магістр за результатами вступних випробувань, на вебсайті ЛНУП 

та на інформаційному стенді приймальної комісії. 

Рішення прийнято одноголосно. 


