
П Р О Т О К О Л   №  42 

 

засідання приймальної комісії університету від 16.09.2022 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. Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

денною та заочною формами навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на базі 

ПЗСО набору 2022р. 

2. Про порядок прийому заяв та документів осіб, які здобули раніше такий самий 

або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, при вступі для 

здобуття ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю набору 2022 р. 

3. Обговорення прийому документів для здобуття ОС «Бакалавр»,  

ОС «Магістр» виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною 

та заочною формами навчання набору 2022 р. відповідно до Правил прийому 

(додатковий прийом документів). 

4. Різне. 

1. Зарахування вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб за 

денною та заочною формами навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО 

набору 2022р. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про результати виконання вимог до зарахування на місця 

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб за денною та заочною 

формами навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО набору 2022 р. 



УХВАЛИЛИ: 1.Зарахувати 26 вступників, які виконали вимоги до 

зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, згідно рейтингу. 

2. Вступникам, які рекомендовані для зарахування на навчання за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС «Бакалавр» на основі 

ПЗСО і ще не виконали вимог, документи необхідно подати не пізніше 29 вересня 

2022 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Про порядок прийому заяв та документів осіб, які здобули раніше такий самий 

або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, при вступі для 

здобуття ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю набору 2022 р. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, академік НААНУ, ректор 

університету Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії з 

інформацією щодо проведення набору осіб, які здобули ступінь бакалавра, 

магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня 

«Бакалавр» за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

Львівському національному університету природокористування та прийому 

документів на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття  

ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю на другий (третій) курс у ЛНУП  

набору 2022 р. на спеціальності згідно Переліку спеціальностей ЛНУП. Термін 

подачі заяв та документів згідно Правил прийому до ЛНУП- з  

26 вересня до 18 жовтня 2022 року, вступні випробування згідно розкладу.  

УХВАЛИЛИ: Оголосити прийом документів від осіб, які здобули такий 

самий або вищий ступінь для здобуття ОС «Бакалавр» набору 2022 р. у межах 



вакантних місць ліцензованого обсягу та прийом документів на навчання осіб, які 

не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному 

обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю 

на другий (третій) курс у ЛНУП набору 2022 р. згідно Переліку спеціальностей 

ЛНУП. Термін подачі документів - з 26 вересня до  

18 жовтня 2022 року, вступні випробування провести з 19 жовтня по 20 жовтня 

2022 року згідно розкладу.  

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Обговорення прийому документів для здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» 

виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною та заочною 

формами навчання набору 2022 р. відповідно до Правил прийому (додатковий 

прийом документів). 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, академік НААНУ, ректор 

університету Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії з 

інформацією щодо проведення додаткового набору осіб для здобуття  

ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» виключно за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб за денною та заочною формами навчання набору 2022 р. в межах вакантних 

місць ліцензованого обсягу. Термін подачі заяв та документів згідно Правил 

прийому до ЛНУП - з 26 вересня до 18 жовтня 2022 року, вступні випробування 

згідно розкладу.  

УХВАЛИЛИ: 1. Оголосити додатковий прийом документів для здобуття 

ОС «Бакалавр» денної та заочної форм навчання набору 2022 р. у межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу на основі повної загальної середньої освіти 

виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Термін подачі документів - 

з 26 вересня до 18 жовтня 2022 року від осіб, які вступають за результатами 

ЗНО/НМТ та/або розгляду мотиваційних листів. 



2. Оголосити додатковий прийом документів для здобуття ОС «Бакалавр» денної 

та заочної форм навчання набору 2022 р. у межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший 

бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. Термін подачі документів - з 26 вересня до 18 жовтня 2022 року 

від осіб, які вступають за результатами ЗНО/НМТ та/або розгляду мотиваційних 

листів. 

3. Оголосити додатковий прийом документів для здобуття ОС «Магістр» денної 

та заочної форм навчання набору 2022 р. у межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу на основі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» виключно за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. Термін подачі документів на денну та 

заочну форми навчання - з 26 вересня до 18 жовтня 2022 року, вступні фахові 

випробування провести з 19 жовтня по 20 жовтня 2022 року згідно розкладу. 

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до 

зарахування, - 24 жовтня 2022 року, зарахування провести до 28 жовтня 2022 

року. 

Рішення прийнято одноголосно. 


