
П Р О Т О К О Л   № 36 

 

засідання приймальної комісії університету від 30.09.2020 р. 

Присутні:  

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

МИКУЛА О.Я., КОВАЛИШИН С.Й., МАЗУРАК А.В., 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 на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб, за результатами участі в конкурсі для 

здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» за денною та заочною формами 

навчання набору 2020 р.  

2. Зміни до Правил прийому до ЛНАУ для здобуття вищої освіти в 2020 році 

щодо перерозподілу ліцензованого обсягу ОС «Магістр». 

3. Різне. 

1. Зарахування вступників на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб, за результатами участі в конкурсі для 

здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» за денною та заочною формами 

навчання набору 2020 р.  

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. надала інформацію про надходження від вступників, які 

виявили бажання навчатися за ОС «Бакалавр» за результатами сертифікатів 

ЗНО та результатами вступних випробувань на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст», а також за ОС «Магістр» за результатами вступних випробувань 

на основі ОС «Бакалавр» на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб, оригіналів документів про освіту. 



УХВАЛИЛИ: Зарахувати 12 вступників на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, для здобуття ОС «Бакалавр»,  

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

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Зміни до Правил прийому до ЛНАУ для здобуття вищої освіти в 2020 році 

щодо перерозподілу ліцензованого обсягу ОС «Магістр». 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з інформацією щодо 

надходження заяв від вступників на додатковий набір осіб для здобуття  

ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» за заочною формою навчання набору 2020 р.  

Декани факультетів доповіли про стан набору вступників на 

спеціальності відповідних факультетів. 

УХВАЛИЛИ: Внести зміни до Правил прийому до ЛНАУ у 2020 році в 

частині додатку № 14  і подати їх на затвердження Вченій раді ЛНАУ.  

 


