
П Р О Т О К О Л   № 7 

 

засідання приймальної комісії університету від  13.05.2022 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 програм індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (англійська, 

німецька, французька) та програм із вступних фахових випробувань для 

здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями Львівського 

національного університету природокористування. 

2. Розгляд програм індивідуальної усної співбесіди для здобуття ОС «Бакалавр» 

за іншою спеціальністю (для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра, або здобули раніше такий або вищий ступінь (рівень)) за 

спеціальностями Львівського національного університету 

природокористування. 

3. Розгляд програм вступних іспитів з іноземної мови та програм із фахових 

випробувань для спеціальностей: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 101 «Екологія», 

133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 

193 «Геодезія та землеустрій», 201 «Агрономія» під час вступу до аспірантури. 

4. Різне. 

 

1. Розгляд програм індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (англійська, 

німецька, французька) та програм із вступних фахових випробувань для здобуття 



освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями Львівського національного 

університету природокористування. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. поінформувала членів приймальної комісії про оновлені й 

розроблені програми вступних фахових випробувань під час вступу до 

Львівського національного університету природокористування для здобуття 

освітнього ступеня «Магістр» на основі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст»,  

ОС «Магістр», та розроблену програму індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі  

ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: Схвалити та затвердити розроблені програми 

індивідуальної усної співбесіди та вступних фахових випробувань під час вступу 

до Львівського національного університету природокористування для здобуття 

освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями ЛНУП на 2022 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Розгляд програм індивідуальної усної співбесіди для здобуття ОС «Бакалавр» 

за іншою спеціальністю (для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь 

бакалавра, або здобули раніше такий або вищий ступінь (рівень)) за 

спеціальностями Львівського національного університету природокористування.  

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

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

оновлені програми індивідуальної усної співбесіди для здобуття  

ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю (для осіб, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра, або здобули раніше такий або вищий ступінь 

(рівень)) за спеціальностями ЛНУП. 



УХВАЛИЛИ: Схвалити та затвердити розроблені програми 

індивідуальної усної співбесіди для здобуття ОС «Бакалавр» за іншою 

спеціальністю (для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, 

або здобули раніше такий або вищий ступінь (рівень)) за спеціальностями ЛНУП 

на 2022 рік. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Розгляд програм вступних іспитів з іноземної мови та програм з фахових 

випробувань під час вступу до аспірантури. 

 

СЛУХАЛИ: Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії з 

питань вступу до аспірантури і докторантури, доцент Дацко Т.М. ознайомила 

членів приймальної комісії з програмами вступних іспитів з іноземної мови та 

програм із фахових випробувань для спеціальностей: 051 «Економіка», 

073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

101 «Екологія», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія», 193 «Геодезія та землеустрій», 201 «Агрономія» під час вступу до 

аспірантури. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми фахових вступних іспитів з іноземної 

мови та програми фахових випробувань під час вступу до аспірантури. 

Рішення прийнято одноголосно. 


