
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання приймальної комісії університету від  22.03.2021 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., БАЛЬКОВСЬКИЙ В.В., ОНИСЬКО С.М., ПТАШНИК В.В., 
БОРИСЮК В.С., ПАНЮРА Я.Й., ПАВЛЮК М.В., ШМИГ Р.А.,  
ГРИЦИНА О.В., ЗАВІРЮХА П.Д., СТАСИШИН Н.Т., ЛІСНИК О.І. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Розгляд пропозицій щодо формування обсягу прийому та випуску фахівців з 

вищою освітою ЛНАУ на 2021 рік. 

2. Розгляд та затвердження Змін до Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в Львівському національному аграрному університеті в 

2021 році. 

3. Розгляд програм вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня 

«Бакалавр», освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями ЛНАУ. 

4. Розгляд програм вступних випробувань (фахової співбесіди) для здобуття  

ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю (для осіб, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра, або здобули раніше такий або вищий ступінь 

(рівень)) за спеціальностями ЛНАУ. 

5. Розгляд програм вступних іспитів з іноземної мови та програм фахових 

випробувань при вступі до аспірантури. 

6. Розгляд заяв. 

7. Різне. 

1. Розгляд пропозицій щодо формування обсягу прийому та випуску фахівців з 

вищою освітою ЛНАУ на 2021 рік. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік 

НААНУ Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії зі змістом 



листа Міністерства освіти і науки України щодо формування обсягу прийому та 

випуску фахівців з вищою та фаховою передвищою освітою на 2021 рік.  

Членами приймальної комісії було розглянуто конкурсні пропозиції щодо  

обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою на 2021 рік.  

УХВАЛИЛИ: Підготувати пропозиції згідно вимог і відправити до 

Міністерства освіти і науки України. 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Розгляд та затвердження Змін до Правил прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти в Львівському національному аграрному університеті в 2021 році. 

СЛУХАЛИ: Перший проректор, професор В.М. Боярчук виступив із 

пропозицією розширення освітньої діяльності університету шляхом здійснення 

набору на нові спеціальності на ОС «Бакалавр» і ОС «Магістр».  

УХВАЛИЛИ: 1. Перерозподілити ліцензований обсяг набору ОС «Бакалавр», 

«Магістр» за спеціальностями для здобуття вищої освіти за денною та заочною 

формами навчання в 2021 році. 

2. Внести зміни до Правил прийому до ЛНАУ в 2021 році в частині 

додатків № 4, 8, 9, 10 (зміни додаються) і подати їх на затвердження Вченій раді 

ЛНАУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. Розгляд програм вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня 

«Бакалавр», освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями ЛНАУ. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. поінформувала членів приймальної комісії про оновлені й 

розроблені програми вступних випробувань для вступу до Львівського 

національного аграрного університету для здобуття ОС «Бакалавр»,  

ОС «Магістр». 



УХВАЛИЛИ: Схвалити розроблені програми вступних випробувань для вступу 

до Львівського національного аграрного університету для здобуття  

ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» за спеціальностями ЛНАУ на 2021 рік і подати їх 

на затвердження Вченій раді ЛНАУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Розгляд програм вступних випробувань (фахової співбесіди) для здобуття  

ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю (для осіб, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра, або здобули раніше такий або вищий ступінь 

(рівень)) за спеціальностями ЛНАУ.  
 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент  

Голячук Ю.С. поінформувала членів приймальної комісії про розроблені та 

оновлені програми вступних випробувань (фахової співбесіди) для здобуття  

ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю (для осіб, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра, або здобули раніше такий або вищий ступінь 

(рівень)).  

УХВАЛИЛИ: Схвалити розроблені програми вступних випробувань 

(співбесіди) для здобуття ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю (для осіб, які 

не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, або здобули раніше такий 

або вищий ступінь (рівень)) за спеціальностями ЛНАУ на 2021 рік, і подати їх 

на затвердження Вченій раді ЛНАУ. 

Рішення прийнято одноголосно. 

5. Розгляд програм вступних іспитів з іноземної мови та програм фахових 

випробувань при вступі до аспірантури. 

 

СЛУХАЛИ: Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії з питань 

вступу до аспірантури і докторантури, доцент Борисюк В.С. ознайомив членів 



приймальної комісії про розроблені та оновлені програмами вступних іспитів з 

іноземної мови та програм фахових випробувань при вступі до аспірантури.  

УХВАЛИЛИ: Затвердити програми фахових вступних іспитів з іноземної мови 

та програми фахових випробувань при вступі до аспірантури. 

Рішення прийнято одноголосно. 

6.Розгляд заяв про переведення на вакантні місця держбюджетного 

фінансування.  

 


