
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 

м. Дубляни 
 

26.03. 2020 року                                                                                                №66 
 
Про зміни у графіку навчального процесу ННІЗПО 
 
 

На виконання Наказу Ректора Університету №65 «Про продовження 
терміну карантину» від 26.03.2020 року з метою належного проведення 
лабораторно-екзаменаційної сесії, комплексно-кваліфікаційного іспиту 
студентів Навчально-наукового інституту заочної та післядипломної освіти 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1.  Внести зміни в графік навчального процесу студентів заочної 

форми навчання затверджений наказом ректора від 27 вересня 2019 р. №137, 
передбачивши наступні терміни  проведення: 

1.1  Лабораторно-екзаменаційні сесій: 
ОС «Бакалавр» 
- першого курсу повної програми навчання – з 18.05 по 01.06.2020 р. 
- першого курсу скороченої програми навчання – з 18.05 по 06.06.2020 р. 
- другого курсу повної програми навчання – з 25.05 по 08.06.2020 р. 
- другого курсу скороченої програми навчання – з 25.05 по 13.06.2020 р. 
- третього курсу повної програми навчання – з 18.05 по 06.06.2020 р. 
- третього курсу скороченої програми навчання – з 18.05 по 06.06.2020 р. 
ОС «Магістр»   
- перший курс – з 25.05 по 13.06.2020 р. 

1.2 Комплексних кваліфікаційних іспитів: 
студентів 5 курсу повної програми навчання ОС «Бакалавр» спеціальностей  
- Агрономія – 01.06.2020 р. 
- Процеси, машини та обладнання АПВ - 01.06.2020  р. 
- Менеджмент організацій – 01-02.06.2020 р. 
- Енергетика та електротехнічні системи в АПК – 02.06.2020 р. 
- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого 
природокористування – 02.06.2020р. 
- Геодезія, картографія та землеустрій – 03.06.2020 р. 
- Облік і аудит – 03.06.2020 р. 
- Економіка підприємств – 03.06.2020 р. 
- Фінанси і кредит – 04.06.2020 р. 
- Машинобудування – 04.06.2020 р. 
- Будівництво – 04-05.06.2020 р. 
- Автомобільний транспорт – 06.06.2020 р. 



студентів 3 курсу скороченої програми навчання ОС «Бакалавр» 
спеціальностей 
- Фінанси, банківська справа та страхування – 23-25.06.2020 р. 
- Агроінженерія – 23.06.2020 р. 

2. Наказ довести до відома здобувачів вищої освіти шляхом 
оприлюднення на офіційному вебсайті Університету та у формі письмових 
повідомлень.  

3. Контроль за виконанням наказу покладаю на директора ННІЗПО 
Онисько С.М. 

 
Ректор, 
академік НААНУ В.В. Снітинський 

 
Проект наказу вносить: 
Директор ННІЗПО Онисько С.М. 

 
 
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ 


