


1. Положення розроблено з дотриманням вимог Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджених Наказом 

Міністерства освіти і науки України № 392 від 27.04.2022 р. (зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 

2022 року № 400), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 

487/37823 від 03.05.2022 року (далі – Порядок прийому), та Правил прийому 

під час вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти за навчання для здобуття вищої освіти в 

Львівському національному університеті природокористування в 2022 році 

(далі – Правила прийому). 

2. Згідно розділу VII «Конкурсний відбір, його організація та 

проведення» Правил прийому для спеціальностей 191 «Архітектура та 

містобудування», 022 «Дизайн» (спеціалізація «Дизайн середовища») 

проводиться вступне випробування у формі творчого конкурсу:  

– лінійно-конструктивна побудова гіпсової архітектурної деталі (зліпка 

розетки, капітелі, кронштейна) (для спеціальності 191 «Архітектура та 

містобудування»). Формат А-3. Олівець. Час – три години; 

– натюрморт із предметів побуту у вирішенні змішаної кольорової гами 

(для спеціальності 022 «Дизайн» (спеціалізація «Дизайн середовища»). 

Формат А-3. Акварель, гуаш (за вибором абітурієнта). Час – чотири години. 

3. Програму творчого конкурсу розробляє і затверджує ЛНУП до 

15 травня 2022 р. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, 

що виходять за межі зазначених програм. Програми творчого конкурсу 

оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та вебсайті 

ЛНУП. 

4. Результат творчого конкурсу оцінюється за 200-бальною шкалою. 

За результатами творчого конкурсу вступники, які у своїх роботах 

допустили незначні похибки (не більше ніж із трьох-чотирьох пунктів 

оцінювання) і роботи яких оцінено у 120 і більше балів, допускаються до 

участі в конкурсі. Не рекомендуються до участі в конкурсі вступники, які у 



своїх роботах допустили значні похибки по всіх пунктах оцінювання і роботи 

яких оцінено менше 120 балів за 200-бальною шкалою. 

5. Робота виконується згідно отриманого завдання й оформлюється на 

бланках «Титульна сторінка письмової роботи» та «Вкладка». Робота 

підписується особисто вступником. Результати оформлюються в 

екзаменаційних відомостях та розглядаються на засіданні Приймальної 

комісії.  

6. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється 

оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією 

та Правилами прийому для допуску до участі в конкурсі або зарахування на 

навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного. 

7. Вступники, які не з’явились на творчий конкурс без поважних 

причин у зазначений за розкладом час, до участі в конкурсі не допускаються. 

За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники 

допускаються до складання творчого конкурсу з дозволу Приймальної комісії 

в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних іспитів. 

8. Перескладання творчого конкурсу не допускається. Вступники, 

знання яких було оцінено нижче, ніж визначена Приймальною комісією та 

Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в 

конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого участі 

в конкурсі не допускаються. 

9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені в 

ЛНУП, розглядає апеляційна комісія ЛНУП, склад та порядок роботи якої 

затверджується наказом його керівника. Апеляція подається вступником 

особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки та 

розглядається в присутності вступника на засіданні апеляційної комісії не 

пізніше наступного робочого дня після її подання. Додаткове опитування 

абітурієнта під час розгляду апеляції не допускається. 

 

Розглянуто й схвалено приймальною комісією 

Львівського національного університету природокористування 

(протокол № 6 від 11.05.2022 р.) 


