
ПРОТОКОЛ № 28 

засідання приймальної комісії університету від  23.07.2021 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., 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., ШМИГ Р.А., ГРИЦИНА О.В., ЗАВІРЮХА П.Д.,  

СТАСИШИН Н.Т., ПУСТОВИТ Х.І. 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

1. Розгляд обсягів державного замовлення на підготовку ОС бакалавра,  

ОС магістра в 2021 році. 

2. Затвердження додаткових балів для вступників ОС «Магістр». 

3. Допуск вступників до участі в конкурсі сертифікатів Українського центру 

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

денною, вечірньою та заочною формами навчання набору 2021 року. 

4. Допуск вступників до фахових вступних випробувань для здобуття  

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

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за денною, вечірньою та 

заочною формами навчання набору 2021 року. 

5. Допуск вступників до вступних випробувань для здобуття  

ОС «Магістр» за денною та заочною формами навчання набору 2021 року. 

6. Затвердження середнього бала документа про освіту. 

7. Різне. 

 

1. Розгляд обсягів державного замовлення на підготовку ОС бакалавра,  

ОС магістра в 2021 році. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік 

НААНУ Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії із рішенням 



Конкурсної комісії МОН протокол № 2 від 23.07.2021 року. Рішенням 

Конкурсної комісії МОН протокол № 2 від 23.07.2021 року, обсяг державного 

замовлення на підготовку фахівців у ЛНАУ в 2021 р. за ОС «Магістр» 

становить: денна форма навчання –163 особи, заочна форма навчання - 49 осіб; 

за  

ОС «Бакалавр» на базі ОКР Молодший спеціаліст: денна форма  

навчання– 233 особи, заочна форма навчання - 26 осіб.  

УХВАЛИЛИ: Ураховуючи конкурсну ситуацію, звернутися до 

Міністерства освіти і науки України з проханням відкоригувати обсяги 

держзамовлення 2021 року на підготовку фахівців за ОС «Бакалавр» на базі 

ОКР Молодший спеціаліст та ОС «Магістр».  

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Затвердження додаткових балів для вступників ОС «Магістр». 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік 

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

конкурсного балу для вступників на навчання за денною та заочною формами 

навчання за ОС «Магістр» у ЛНАУ набору 2021р. Зазначив, що додаткові бали 

нараховуються за наукові та інші досягнення за умови підтвердження їх 

відповідними документами (за рішенням Приймальної комісії) згідно р. VII п. 6 

Правил прийому на навчання до Львівського національного аграрного 

університету для здобуття вищої освіти в 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: Додати додаткові бали вступникам за наукові досягнення, а 

також за участь у громадському житті й спортивній діяльності ЛНАУ для 

здобуття ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр» за денною та заочною 

формами навчання набору 2021 р., які підтвердили їх відповідними 

документами. 

Рішення прийнято одноголосно. 



3. Допуск вступників до участі в конкурсі сертифікатів Українського центру 

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

вечірньою та заочною формами навчання набору 2021 року. 

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 денною, 

вечірньою та заочною формами навчання за ОС «Бакалавр» у ЛНАУ набору 

2021р. Станом на 23 липня 2021 р. зареєстровано 1124 заяв, з яких 16 особам 

необхідно відмовити у зв’язку з тим, що конкурсний бал менший 140 балів 

(спеціальності 081 «Право» і 292 «Міжнародні економічні відносини»), 6 

особам відмовити у зв’язку з тим, що подача заяв для осіб, що вступають на 

основі творчих конкурсів, здійснювалась до 18.00 год. 16.07.2021р. 

(спеціальність  

191 "Архітектура та містобудування"). Таким чином, 1102 особи допустити до 

конкурсу сертифікатів УЦОЯО. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 1102 особи до конкурсу сертифікатів Українського 

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

денною, вечірньою та заочною формами навчання набору 2021 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. Допуск вступників до фахових вступних випробувань для здобуття  

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

молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за денною, вечірньою та 

заочною формами навчання набору 2021 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

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

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

ОПС «Фаховий молодший бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» за денною, 

вечірньою та заочною формами навчання набору 2021 року. Голячук Ю.С. 



зазначила, що згідно Правил прийому на навчання до ЛНАУ у 2021 році 

вступники для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі  

ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»,  

ОС «Молодший бакалавр» зараховуються за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання з 2 (двох) конкурсних предметів та фахового 

випробування (додаток 9 до Правил прийому на навчання до ЛНАУ у 2021 

році). Станом на 23 липня 2021 р. зареєстровано 418 заяв від вступників (з яких  

15 особам необхідно відмовити у зв’язку з невідповідністю спеціальності), які 

допускаються до фахових вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 403 особи, які вступають для здобуття  

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

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

випробувань за денною, вечірньою та заочною формами навчання набору 2021 

р. 

Рішення прийнято одноголосно. 

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

денною та заочною формами навчання набору 2021 року. 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

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

здобуття ОС «Магістр» за денною та заочною формами навчання у ЛНАУ 

набору 2021р. Станом на 23 липня 2021 р. зареєстровано 209 заяв від 

вступників, які допускаються до вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: Допустити 209 осіб, які вступають для здобуття  

ОС «Магістр», до вступних випробувань за денною та заочною формами 

навчання набору 2021 р. 

Рішення прийнято одноголосно. 


