
П Р О Т О К О Л   №  37 

 

засідання приймальної комісії університету від 02.09.2022 р. 

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, рекомендованих до 

зарахування на місця державного замовлення за результатами конкурсу 

сертифікатів ЗНО та НМТ Українського центру оцінювання якості освіти для 

здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»,  

ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за денною та 

заочною формами навчання набору 2022 року. 

2. Перерозподіл ліцензованого обсягу ОС «Бакалавр» за денною та заочною 

формами навчання набору 2022 року. 

3. Розгляд та встановлення спеціального прохідного конкурсного бала для 

вступників, які не отримали рекомендації для зарахування на місця державного 

замовлення у порядку, передбаченому п.3 розділу ХІІ Умов прийому (для 

спеціальностей з Переліку спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка), за результатами конкурсу сертифікатів ЗНО та НМТ Українського 

центру оцінювання якості освіти для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР 

«Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший 

бакалавр» за денною та заочною формами навчання набору 2022 року. 

4. Допуск вступників до вступних випробувань для здобуття  

ОС «Магістр» за денною та заочною формами навчання набору 2022 року. 

5. Допуск до вступних іспитів до аспірантури ЛНУП у 2022 році. 



6. Різне. 

 

1. Розгляд та оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до 

зарахування на місця державного замовлення за результатами конкурсу 

сертифікатівЗНО та НМТ Українського центру оцінювання якості освіти для 

здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за денною та заочною формами 

навчання набору 2022 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про рейтинговий список, сформований базою ЄДЕБО і 

роздрукований приймальною комісією. Згідно Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти до Львівського національного університету 

природокористування в 2022 році вступники, які рекомендовані до зарахування 

на місця державного замовлення на ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр», 

повинні виконати вимоги (подати необхідні документи) до 18.00 год.  

07 серпня 2022р.  

УХВАЛИЛИ: 1. Оприлюднити рейтинговий список вступників, які 

рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення на  

ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр», на вебсайті ЛНУП та на 

інформаційному стенді приймальної комісії. 

2. Розмістити оголошення на вебсайті ЛНУП та на інформаційному стенді 

приймальної комісії про те, що вступники повинні виконати вимоги до 

зарахування на місця державного замовлення (подати документи про освіту) до 

18.00 год. 07 серпня 2022 року. 



3. Оприлюднити рейтинговий список вступників, які допущені до участі в 

конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС 

«Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр», на вебсайті ЛНУП та 

на інформаційному стенді приймальної комісії 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Перерозподіл ліцензованого обсягу ОС «Бакалавр» за денною та заочною 

формами навчання набору 2022 року. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії ЛНУП, академік НААНУ 

Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії з інформацією про 

конкурсну ситуацію під час вступної кампанії 2022 і запропонував внести зміни 

до розподілу ліцензованого обсягу ОС «Бакалавр». 

УХВАЛИЛИ: Перерозподілити ліцензований обсяг ОС «Бакалавр» за 

денною та заочною формами навчання набору 2022 року (перерозподіл 

додається). 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Розгляд та встановлення спеціального прохідного конкурсного бала для 

вступників, які не отримали рекомендації для зарахування на місця державного 

замовлення у порядку, передбаченому п.3 розділу ХІІ Умов прийому (для 

спеціальностей з Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), 

за результатами конкурсу сертифікатів ЗНО та НМТ Українського центру 

оцінювання якості освіти для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за 

денною та заочною формами навчання набору 2022 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. поінформувала членів приймальної комісії, що відповідно  

п.3 розділу ХІІ Правил прийому до ЛНУП після оголошення адресного 



розміщення бюджетних місць, особам, які не отримали рекомендацію для 

зарахування на місця державного замовлення і претендують на переведення на 

місця державного замовлення, рішенням приймальної комісії потрібно 

встановити спеціальний прохідний конкурсний бал для спеціальностей, 

визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. 

Голова приймальної комісії ЛНУП, академік НААНУ Снітинський В.В. 

вніс пропозицію встановити спеціальний прохідний конкурсний бал 125,000 для 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка. 

УХВАЛИЛИ: 1. Встановити спеціальний прохідний конкурсний бал для 

вступників, які не отримали рекомендації для зарахування на місця державного 

замовлення за результатами конкурсу сертифікатів ЗНО, НМТ Українського 

центру оцінювання якості освіти для здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР 

«Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший 

бакалавр» за денною та заочною формами навчання, і претендують на 

переведення на місця державного замовлення – 125,000. 

2. Провести переведення вступників, що рекомендовані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення не 

пізніше 19 вересня 2022 року (п.3 розділу V Правил прийому). 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. Допуск вступників до вступних випробувань для здобуття  

ОС «Магістр» за денною та заочною формами навчання набору 2022 року. 

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 02 вересня 2022 р. зареєстровано 196 заяв від вступників, які 

допускаються до вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 196 осіб, які вступають для здобуття  

ОС «Магістр», до вступних випробувань за денною та заочною формами 

навчання набору 2022 р.  

Рішення прийнято одноголосно. 

5. Допуск до вступних іспитів до аспірантури ЛНУП у 2022 року. 

СЛУХАЛИ: Завідувач відділу аспірантури та докторантури, доцент 

Дацко Т.М. доповіла про надходження заяв від осіб, які вступають до аспірантури 

ЛНУП у 2022 році. Дацко Т.М. зазначила, що прийом заяв та документів 

проводився з 18 серпня 2022 р. по 01 вересня 2022 р. Станом на  

01 вересня 2022 р. зареєстровано 35 заяв вступників, які допускаються до 

вступних іспитів. 

УХВАЛИЛИ:1. Допустити 35 вступників до здачі вступних іспитів. 

2. Завідувачу відділу аспірантури та докторантури Дацко Т.М. розмістити на 

вебсайті університету список осіб, допущених до вступних іспитів до 

аспірантури, та повідомити вступників. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 


