
П Р О Т О К О Л   № 38 

 

засідання приймальної комісії університету від 16.10.2020 р. 

Присутні:  

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

МИКУЛА О.Я., КОВАЛИШИН С.Й., МАЗУРАК А.В., СТОЙКО Н.Є., 

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. 

 

П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й : 

1. Допуск вступників до участі в конкурсі сертифікатів Українського центру 

оцінювання якості освіти для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за 

заочною формою навчання набору 2020 р. (додатковий вступ).  

2. Допуск вступників до фахових вступних випробувань для здобуття  

ОС «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» за заочною формою навчання набору 2020 р. (додатковий 

вступ). 

3. Допуск до вступних випробувань (співбесіди) на навчання 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. 

4. Допуск вступників до вступних випробувань для здобуття ОС «Магістр» 

за заочною формою навчання набору 2020 р. (додатковий вступ). 

5. Різне. 

 

1. Допуск вступників до участі в конкурсі сертифікатів Українського центру 

оцінювання якості освіти для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за 

заочною формою навчання набору 2020 р. (додатковий вступ). 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про надходження заяв та сертифікатів Українського 



центру оцінювання якості освіти від вступників на навчання за заочною 

формою навчання для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО у ЛНАУ  

набору 2020 р. Станом на 16 жовтня 2020 р. зареєстровано 6 вступників, з 

яких: 5 (п’ять) вступників допускаються до конкурсу за результатами 

сертифікатів УЦОЯО, 1 (один) вступник за результатами вступних іспитів.  

УХВАЛИЛИ: Допустити зазначену кількість вступників до конкурсу 

сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти, за результатами 

вступних іспитів для здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за заочною 

формою навчання набору 2020 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 (Протоколи допуску додаються). 

 

2. Допуск вступників до фахових вступних випробувань для здобуття  

ОС «Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший 

спеціаліст» за заочною формою навчання набору 2020 р. (додатковий вступ). 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про надходження заяв від осіб, які вступають для 

здобуття ОС «Бакалавр» за заочною формою навчання у ЛНАУ набору  

2020 р. на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». 

Станом на 16 жовтня 2020 р. зареєстровано 15 заяв від вступників, які 

допускаються до фахових вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Допустити осіб, які вступають для здобуття ОС 

«Бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», 

до фахових вступних випробувань за заочною формою навчання набору  

2020 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 (Протоколи допуску додаються). 

 



3. Допуск до вступних випробувань (співбесіди) на навчання 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. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про надходження заяв від 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. Згідно Правил прийому до Львівського 

національного аграрного університету прийом документів на ОС «Бакалавр» 

проводився в період з 21 вересня 2020 р. по 16 жовтня 2020 р. Станом на  

16 жовтня 2020 р. зареєстровано 6 заяв, а саме: за спеціальністю  

081 "Право"- 3 особи на основі ОС «Бакалавр»; за спеціальностями: 

051"Економіка"- 1 особа, 081 "Право"- 1 особа, 071 "Облік і оподаткування"- 

1 особа на основі ОС «Бакалавр», які здобувають його не менше одного року, 

і допускаються до вступних випробувань(співбесіди).  

УХВАЛИЛИ: Допустити до вступного випробування (співбесіди) 

вступників, 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. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 (Протоколи допуску додаються). 

 

4. Допуск вступників до вступних випробувань для здобуття ОС «Магістр» за 

заочною формою навчання набору 2020 р. (додатковий вступ). 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про надходження заяв від осіб, які вступають для 

здобуття ОС «Магістр» за заочною формою навчання у ЛНАУ набору 2020р.  



УХВАЛИЛИ: Допустити осіб до складання вступних випробувань, які 

вступають для здобуття ОС «Магістр» за заочною формою навчання набору 

2020р.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 (Протоколи допуску додаються). 

 


