
П Р О Т О К О Л   № 32 

 

засідання приймальної комісії університету від 15.09.2020 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., ПАНЮРА Я.Й., ПАВЛЮК М.В., 

ШМИГ Р.А., ГРИЦИНА О.В., КОСИЛОВИЧ Г.О., КОВАЛЬЧУК Д.Р., 

КОВАЛЬОВ В.Р. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Зарахування вступників за результатами вступних випробувань для 

здобуття ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» на місця держбюджетного 

фінансування за денною та заочною формами навчання набору 2020 р. 

2. Переведення вступників на вакантні місця державного фінансування, які 

зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб на базі повної загальної 

середньої освіти за денною та заочною формами навчання для здобуття ОС 

«Бакалавр» набору 2020 р. 

3. Різне. 

 

1. Зарахування вступників за результатами вступних випробувань для 

здобуття ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» на місця держбюджетного 

фінансування 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 на місця держбюджетного фінансування для здобуття  

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

навчання набору 2020 р згідно рейтингу вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати 111 вступників на місця держбюджетного 

фінансування за денною та заочною формами навчання для здобуття  



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

до зарахування згідно рейтингу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Переведення вступників на вакантні місця державного фінансування, які 

зараховані за кошти фізичних та/або юридичних осіб на базі повної загальної 

середньої освіти за денною формою навчання для здобуття  

ОС «Бакалавр» набору 2020 р. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії ЛНАУ, академік НААНУ 

Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії з кількістю 

вакантних місць державного замовлення для здобуття ОС «Бакалавр» на базі 

повної загальної середньої освіти за спеціальностями, а також змістом листа 

МОН за №1/9-516 від 09.09.2020 року.  

Ковальчук Д.Р., заступник голови первинної профспілкової організації 

студентів та аспірантів Львівського національного аграрного університету, 

вніс пропозицію перевести вступників, які зараховані на місця, що 

фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на вакантні 

місця державного бюджету на базі повної загальної середньої освіти 

відповідно до листа МОН за №1/9-516 від 09.09.2020 року та п.3. р. ХІІ Умов 

прийому, п.3. р. ХІІ Правил прийому та протоколу засідання Приймальної 

комісії №29 від 10.09.2020 р., Додатку 1 (перерозподіл вакантних місць 

державного замовлення, використаних для переведення на навчання за кошти 

державного бюджету осіб, які були зараховані на навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб). 

УХВАЛИЛИ: Перевести вступників на вакантні місця державного 

фінансування на базі повної загальної середньої освіти за денною формою 

навчання для здобуття ОС «Бакалавр» набору 2020р. згідно реєстру (копія 

додатку 1 додається). 

Рішення прийнято одноголосно. 


