
П Р О Т О К О Л   № 42 

 
засідання приймальної комісії університету від 30.10.2020 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., РІНИЛО І.Я., ВАНТУХ А.Є.,  

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

здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за 

заочною формою навчання набору 2020р (додатковий вступ).  

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

здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за 

заочною формою навчання набору 2020 р (додатковий вступ). 

3. Зарахування 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 за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб заочної форми навчання набору 2020 р. 

4. Зарахування вступників для здобуття ОС «Магістр» на основі  

ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб за заочною формою навчання набору 2020 р. 

(додатковий вступ). 

5. Переведення вступників пільгових категорій, що зараховані на навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного 

фінансування відповідно до Рішення Конкурсної комісії МОН від 

29.10.2020 року протокол № 6. 

6. Різне. 



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

здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за 

заочною формою навчання набору 2020р (додатковий вступ). 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з результатами 

конкурсу сертифікатів незалежного оцінювання та зарахування на місця, що 

фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, за заочною 

формою навчання для здобуття ступеня  «Бакалавр» на базі ПЗСО набору 

2020 р. 

Голячук Ю.С. зазначила, що після оголошення рейтингу вступникам, 

яким були надані рекомендації до зарахування, необхідно було подати 

оригінали документів до 18.00 год. 29 жовтня 2020 р.  

УХВАЛИЛИ: Зарахувати 5 вступників за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ОС «Бакалавр» на основі повної загальної 

середньої освіти за заочною формою навчання набору 2020р.  

Рішення прийнято одноголосно. 

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

здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст» за заочною 

формою навчання набору 2020 р (додатковий вступ). 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з інформацією, що 

вступники, які вступали за результатами фахових вступних випробувань для 

здобуття ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», 

зараховуються на 1 курс скороченого терміну навчання за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб за заочною формою навчання для здобуття 

ступеня  «Бакалавр» набору 2020 р. 



Голячук Ю.С. зазначила, що після оголошення рейтингу, вступникам, 

яким були надані рекомендації до зарахування, необхідно було подати 

оригінали документів до 18.00 год. 29 жовтня 2020 р. 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати 13 вступників, які подали оригінали 

документів про освіту у встановлені терміни, на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, за скороченим терміном 

навчання згідно рейтингу результатів фахових випробувань за заочною 

формою навчання. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Зарахування 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 за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб заочної форми навчання набору 2020 р. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з результатами 

конкурсу 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, для здобуття ОС «Бакалавр» за 

іншою спеціальністю заочної форми навчання набору 2020 р. 

Голячук Ю.С. зазначила, що після оголошення рейтингу, вступникам, 

яким були надані рекомендації до зарахування, необхідно було подати 

оригінали документів до 18.00 год. 29 жовтня 2020 р.  

УХВАЛИЛИ: Зарахувати 6 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 за результатами вступного 

випробування (співбесіди) заочної форми навчання набору 2020 р.  

 

4. Зарахування вступників для здобуття ОС «Магістр» на основі  

ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб за заочною формою навчання набору 2020 р (додатковий 

вступ). 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила членів приймальної комісії з результатами 

рейтингу вступників для здобуття ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр», 

ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» за заочною формою навчання набору 

2020р.   

Голячук Ю.С. зазначила, що після оголошення рейтингу, вступникам, 

яким були надані рекомендації до зарахування, необхідно було подати 

оригінали документів до 18.00 год. 29 жовтня 2020 р.  

УХВАЛИЛИ: Зарахувати 55 вступників, які вступають для здобуття  

ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб за заочною формою навчання набору 

2020р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

5. Переведення вступників пільгових категорій, що зараховані на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного 

фінансування відповідно до Рішення Конкурсної комісії МОН від  

29.10.2020 року протокол № 6. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії ЛНАУ, академік НААНУ 

Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії із Рішенням 

засідання Конкурсної комісії МОН від 29.10.2020 року протокол № 6 про 

переведення студентів пільгових категорій ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» 



набору 2020 року, зарахованих на навчання за рахунок коштів фізичних 

та/або юридичних осіб, на додатково виділені місця державного бюджету 

згідно запиту, який надсилався до МОН.  

УХВАЛИЛИ: Перевести на додатково виділені місця державного 

бюджету відповідно до Рішення Конкурсної комісії МОН від 29.10.2020 року 

для здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» набору 2020 року студентів 

згідно виділених місць. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 


