
П Р О Т О К О Л   № 31 

 

засідання приймальної комісії університету від 12.09.2020 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., ЛОПОТИЧ Н.Я., 

МИКУЛА О.Я., КОВАЛИШИН С.Й., МАЗУРАК А.В., СТУПЕНЬ М.Г., 

ЯНИШИН Я.С., БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М.,  

ПТАШНИК В.В., ДАЦКО Т.М., ВАНТУХ А.Є., РІНИЛО І.Я., ШМИГ Р.А.,  

ГРИЦИНА О.В., КОСИЛОВИЧ Г.О., КОВАЛЬЧУК Д.Р., КОВАЛЬОВ В.Р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

здобуття ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» за денною та заочною 

формами навчання набору 2020 р. 

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 заочної форми навчання 

набору 2020 р. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без 

громадянства. 

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

ОС «Магістр» за заочною формою навчання набору 2020 р. відповідно до 

Правил прийому (додатковий прийом документів). 

4. Різне. 

 

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

результатами вступних випробувань для здобуття ОС «Магістр» на основі 

ОС «Бакалавр» за денною та заочною формами навчання набору 2020 р. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. поінформувала членів приймальної комісії про зарахування 



вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття  

ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» за денною та заочною формами 

навчання набору 2020 р. згідно рейтингу вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: 1. Зарахувати 51 вступника за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за денною та заочною формами навчання для здобуття  

ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» набору 2020р., які виконали вимоги 

до зарахування згідно рейтингу. 

2. Вступники, які не виконали вимоги до зарахування на місця, що 

фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, для 

здобуття ОС «Магістр» за денною та заочною формами навчання  

набору 2020 р. в період з 06 по 10 вересня 2020 р., можуть виконати вимоги 

до зарахування в період з 11 по 30 вересня 2020 р.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. 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 заочної форми навчання 

набору 2020 р. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без 

громадянства. 

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 до Львівського національного 

аграрного університету 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 ЛНАУ заочної форми навчання набору 2020 р. на 

спеціальності згідно Переліку спеціальностей ЛНАУ. Термін подачі заяв та 

документів згідно Правил прийому до ЛНАУ- з 21 вересня до 16 жовтня  

2020 року, вступні випробування згідно розкладу. Також було звернуто увагу 

на оголошення прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства за 

ОС «Бакалавр», ОС «Магістр». Зокрема, прийом документів запланувати 

провести з 21 вересня до 16 жовтня 2020 року, вступні випробування - згідно 

розкладу. 

УХВАЛИЛИ: 1. Оголосити прийом документів від осіб, які здобули 

ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для 

здобуття ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю заочної форми навчання 

набору 2020 р. у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до 

Правил прийому до Львівського національного аграрного університету 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 

ЛНАУ заочної форми навчання набору 2020 р. згідно Переліку 

спеціальностей ЛНАУ. Термін подачі документів - з 21 вересня до 16 жовтня 

2020 року, вступні випробування провести з 19 жовтня  по 22 жовтня  

2020 року згідно розкладу.  

2.Оголосити набір на навчання іноземців та осіб без громадянства для 

здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» з 21 вересня до 16 жовтня 2020 року. 

Вступні випробування провести згідно розкладу, зарахування провести до  

30 жовтня 2020 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 



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

«Магістр» за заочною формою навчання набору 2020 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» за заочною формою навчання набору 2020 р. 

відповідно до Правил прийому до Львівського національного аграрного 

університету в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. Термін подачі 

заяв та документів згідно Правил прийому до ЛНАУ- з 21 вересня до  

16 жовтня 2020 року, вступні випробування згідно розкладу.  

УХВАЛИЛИ: 1. Оголосити додатковий прийом документів для 

здобуття ОС «Бакалавр» заочної форми навчання набору 2020 р. у межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до 

Львівського національного аграрного університету на основі повної загальної 

середньої освіти. Термін подачі документів - з 21 вересня до 16 жовтня 2020 

року від осіб, які вступають за результатами ЗНО, з 21 вересня до 08 жовтня  

2020 року від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, 

провести вступні іспити з 09 жовтня по 16 жовтня 2020 року, співбесіди 

провести з 09 жовтня по 12 жовтня 2020 року згідно розкладу. 

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

заочної форми навчання набору 2020 р. у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до Львівського 

національного аграрного університету на основі повної загальної середньої 

освіти та на базі ОКР молодшого спеціаліста. Термін подачі документів - з 21 

вересня до 16 жовтня 2020 року, вступні випробування провести з 21 жовтня  

по 22 жовтня 2020 року згідно розкладу. 



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

заочної форми навчання набору 2020 р. у межах вакантних місць 

ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до Львівського 

національного аграрного університету на основі ОС «Магістр»,  

ОКР «Спеціаліст». Термін подачі документів - з 21 вересня до 16 жовтня  

2020 року, вступні випробування провести з 19 жовтня  по 22 жовтня  

2020 року згідно розкладу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 


