
П Р О Т О К О Л   №  3 

 

засідання приймальної комісії університету від  21.02.2022 р. 

Присутні:  

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

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., ШМИГ Р.А., ВЕРЗУН А.А., 

КОСТИШИН О.О., СТАСИШИН Н.Т., ПУСТОВИТ Х.І. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Розгляд та затвердження Змін до Правил прийому на навчання до Львівського 

фахового коледжу Львівського національного університету 

природокористування для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році. 

2. Розподіл місць ліцензованих обсягів набору ОС «Бакалавр», «Магістр» за 

спеціальностями для здобуття вищої освіти за денною та заочною формами 

навчання на 2022 рік. 

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

вищої освіти в Львівському національному університеті природокористування 

в 2022 році. 

4. Розгляд та перезатвердження Положення про Приймальну комісію ЛНУП на 

2022 рік. 

5. Розгляд та перезатвердження плану заходів Львівського національного 

університету природокористування з організації і проведення прийому 

студентів у 2022 році. 

6.  Розгляд та затвердження Положень Львівського національного університету 

природокористування щодо організації роботи Приймальної комісії на 2022 рік. 

7. Різне. 



 

1. Розгляд та затвердження Змін до Правил прийому на навчання до Львівського 

фахового коледжу Львівського національного університету 

природокористування для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році.  

 

СЛУХАЛИ: Директор Екологічного фахового коледжу Львівського 

національного університету природокористування, Панюра Я.Й. ознайомив 

членів приймальної комісії зі змінами до Правил прийому на навчання до 

Львівського фахового коледжу Львівського національного університету 

природокористування для здобуття фахової передвищої освіти 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), у зв’язку із затвердженням Статуту ЛНУП 

(наказ Міністерства освіти і науки України за № 111 від 04 лютого 2022 року) та 

ліцензуванням спеціальностей (наказ Міністерства освіти і науки України за  

№ 39-л від 09 лютого 2022 року) . 

УХВАЛИЛИ: Подати Правила прийому на навчання до Львівського 

фахового коледжу Львівського національного університету 

природокористування для здобуття фахової передвищої освіти в 2022 році на 

затвердження Вченій раді ЛНУП . 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Розподіл місць ліцензованих обсягів набору ОС «Бакалавр», «Магістр» за 

спеціальностями для здобуття вищої освіти за денною та заочною формами 

навчання на 2022 рік (зі змінами). 

 



СЛУХАЛИ: Перший проректор, професор Боярчук В.М. ознайомив членів 

приймальної комісії із пропозиціями деканів щодо розподілу місць ліцензованих 

обсягів ОС «Бакалавр», «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: Подати пропозиції розподілу місць ліцензованих обсягів 

набору ОС «Бакалавр», «Магістр» за спеціальностями для здобуття освіти за 

денною та заочною формами навчання на затвердження Вченій раді ЛНУП 

(пропозиції додаються зі змінами). 

 

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

вищої освіти в Львівському національному університеті природокористування в 

2022 році. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік НААНУ 

Снітинський В.В. запропонував внести зміни до Правил прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в Львівському національному університеті 

природокористування в 2022 році у зв’язку із перерозподілом місць ліцензованих 

обсягів набору ОС «Бакалавр», ОС «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти у ЛНАУ в 2022 році в додатку № 8 (зміни додаються) і подати їх на 

затвердження Вченій раді ЛНУП. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Розгляд та перезатвердження Положення про Приймальну комісію ЛНУП на 

2022 рік. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. поінформувала членів приймальної комісії про розроблене та 

оновлене «Положення про Приймальну комісію ЛНУП» на 2022 рік.  



УХВАЛИЛИ: Схвалити в цілому розроблене та оновлене Положення 

Львівського національного університету природокористування: «Положення про 

Приймальну комісію ЛНУП» на 2022 рік і подати його на перезатвердження 

Вченій раді ЛНУП. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. Розгляд та перезатвердження плану заходів Львівського національного 

університету природокористування з організації і проведення прийому студентів 

у 2022 році. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. представила «План заходів ЛНУП з організації і проведення 

прийому студентів у 2022 році», «Заходи по боротьбі з корупцією під час 

вступної кампанії до ЛНУП на 2022 рік» зі змінами у звязку з перейменуванням 

Львівського національного аграрного університету згідно затвердженого Статуту 

ЛНУП (наказ Міністерства освіти і науки України за № 111 від 04 лютого  

2022 року). 

УХВАЛИЛИ: Прийняти в цілому план заходів ЛНУП з організації і 

проведення прийому студентів у 2022 році із зазначенням конкретних термінів 

виконання даних заходів та відповідальних осіб за їх виконання і подати їх на 

перезатвердження Вченій раді ЛНУП. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. Розгляд та затвердження Положень Львівського національного університету 

природокористування щодо організації роботи Приймальної комісії на 2022 рік. 

 



СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. поінформувала членів приймальної комісії про розроблені та 

оновлені Положення Львівського національного університету 

природокористування, а саме: «Положення про апеляційну комісію ЛНУП» 

«Положення про проведення фахових вступних випробувань», «Положення про 

проведення вступних випробувань у формі співбесіди», «Положення про умови 

та порядок проведення вступних іспитів у формі тестування, у формі творчого 

конкурсу», «Положення про вступні випробування для іноземців та осіб без 

громадянства», «Положення про Всеукраїнську олімпіаду ЛНУП для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка в 2022 році», «Положення 

про проведення вступних іспитів до аспірантури».  

УХВАЛИЛИ: Схвалити в цілому розроблені та оновлені Положення 

Львівського національного університету природокористування на 2022 рік і 

подати їх на затвердження Вченій раді ЛНУП. 

Рішення прийнято одноголосно. 


