
ПРОТОКОЛ № 33 

засідання приймальної комісії університету від 12.08.2021 р. 

Присутні:  

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., 

РІНИЛО І.Я., ШМИГ Р.А., ГРИЦИНА О.В., ЗАВІРЮХА П.Д.,  

СТАСИШИН Н.Т., ПУСТОВИТ Х.І. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Перерозподіл вакантних місць державного замовлення, невикористані місця 

державного замовлення та запит на виділення додаткових місць державного 

замовлення за рахунок повернутих за денною та заочною формами навчання 

для здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» набору 2021 р. 

2. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування за денною 

та заочною формами навчання для здобуття ОС «Магістр» на  

основі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» набору 2021р. 

3. Різне. 

 

1. Перерозподіл вакантних місць державного замовлення, невикористані місця 

державного замовлення та запит на виділення додаткових місць державного 

замовлення за рахунок повернутих за денною та заочною формами навчання для 

здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» набору 2021 р. 

 

СЛУХАЛИ: Заступник голови приймальної комісії ЛНАУ, перший 

проректор Боярчук В.М. ознайомив членів приймальної комісії зі змістом листа 

МОН за №1/9-407 від 11.08.2021 року, про обсяги державного замовлення у 2021 

році за освітніми ступенями бакалавра та магістра. 



УХВАЛИЛИ: Підготувати й надіслати інформацію згідно вимог до 

Міністерства освіти і науки України. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Зарахування вступників на місця держбюджетного фінансування за денною та 

заочною формами навчання для здобуття ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр», 

ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» набору 2021р. 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. доповіла про результати виконання вимог до зарахування на місця 

держбюджетного фінансування за денною та заочною формами навчання для 

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

ОС «Магістр» набору 2021 р. 

УХВАЛИЛИ: 1. Зарахувати 127 вступників, які виконали вимоги до 

зарахування, згідно рейтингу на місця, що фінансуються за рахунок державного 

бюджету. 

2. Вступникам, які рекомендовані для зарахування на навчання за рахунок 

коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття ОС «Магістр» на основі  

ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр», оригінали документів 

необхідно подати не пізніше 16 серпня 2021 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 


