
ПРОТОКОЛ № 43 

засідання приймальної комісії університету від 18.10.2021 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., ГОЛЯЧУК Ю.С., КОРПІТА Г.М., 

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

КОВАЛІВ В.М., ОНИСЬКО С.М., ПТАШНИК В.В., БОРИСЮК В.С., 

ПАНЮРА Я.Й., ШМИГ Р.А., ГРИЦИНА О.В., ЗАВІРЮХА П.Д.,  

СТАСИШИН Н.Т., ПУСТОВИТ Х.І. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Допуск вступників до фахових вступних випробувань для здобуття  

ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за заочною формою 

навчання набору 2021 р. (додатковий вступ). 

2. Допуск до вступних випробувань (фахової 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 і вступають на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» за 

іншою спеціальністю заочної форми навчання набору 2021 р. 

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

заочною формою навчання набору 2021 р. (додатковий вступ). 

4. Різне. 

 

1. Допуск вступників до фахових вступних випробувань для здобуття  

ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за заочною формою навчання 

набору 2021 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  



2021 р. на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст». Станом 

на 18 жовтня 2021 р. зареєстровано 33 заяви від вступників, які допускаються до 

фахових вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 33 особи, які вступають для здобуття  

ОС «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий 

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр», до фахових вступних 

випробувань за заочною формою навчання набору 2021 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 (Протокол допуску додається). 

 

2. Допуск до вступних випробувань (фахової 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 і вступають на навчання для здобуття ОС «Бакалавр» за іншою 

спеціальністю заочної форми навчання набору 2021 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), при вступі для здобуття ОС «Бакалавр» за 

іншою спеціальністю заочної форми навчання набору 2021 р. Згідно Правил 

прийому до Львівського національного аграрного університету прийом 

документів на ОС «Бакалавр» проводився в період з  

20 вересня 2021 р. по 18 жовтня 2021 р. Станом на 18 жовтня 2021 р. 

зареєстровано 7 заяв від вступників, які допускаються до фахової співбесіди.  

УХВАЛИЛИ: Допустити 7 вступників до фахової співбесіди, які здобули 

раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), при вступі для здобуття  

ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю заочної форми навчання набору 2021 р.  

Рішення прийнято одноголосно. 



 (Протоколи допуску додаються). 

 

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

заочною формою навчання набору 2021 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 2021р.  

Голячук Ю.С. зазначила, що згідно Правил прийому до Львівського 

національного аграрного університету, вступники, які вступають для здобуття 

ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр», складають фахове випробування та 

подають результат ЄВІ. Вступники, які вступають для здобуття ОС «Магістр» на 

основі ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр», складають іспит з іноземної мови (або 

подають результат ЄВІ) та фахове вступне випробування. Станом на 18 жовтня 

2021 р. зареєстровано 44 заяви від вступників, які допускаються до вступних 

випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 44(сорок чотири) особи до складання вступних 

випробувань, які вступають для здобуття ОС «Магістр» за заочною формою 

навчання набору 2021р.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 (Протоколи допуску додаються). 

 


