
ПРОТОКОЛ № 35 

засідання приймальної комісії університету від 30.08.2021 р. 

Присутні:  

СНІТИНСЬКИЙ В.В., БОЯРЧУК В.М., 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. Зарахування вступників на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб, за результатами участі в конкурсі для 

здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» за денною та заочною формами 

навчання набору 2021 р. 

2. Допуск до вступних іспитів до аспірантури ЛНАУ у 2021 р. 

3. Про порядок прийому заяв та документів 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 заочної форми 

навчання набору 2021 р. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб 

без громадянства. 

4. Обговорення прийому документів для здобуття ОС «Бакалавр»,  

ОС «Магістр» за заочною формою навчання набору 2021 р. відповідно до 

Правил прийому (додатковий прийом документів). 

5. Різне. 

 

1. Зарахування вступників на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб, за результатами участі в конкурсі для здобуття 

ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» за денною та заочною формами навчання набору 

2021 р.  



СЛУХАЛИ: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії, 

старший викладач Корпіта Г.М. надала інформацію про надходження від 

вступників, які виявили бажання навчатися за ОС «Бакалавр» за результатами 

сертифікатів ЗНО та результатами фахових вступних випробувань на основі ОКР 

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

бакалавр», а також за ОС «Магістр» за результатами вступних випробувань на 

основі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр» на місця, що 

фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, оригіналів 

документів про освіту. 

Станом на 30 серпня 2021 р. надійшло оригінали документів про освіту від 

10 вступників на ОС «Бакалавр», ОС «Магістр». 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати 10 вступників на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб, для здобуття ОС «Бакалавр»,  

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

 

Рішення прийнято одноголосно. 

2. Допуск до вступних іспитів до аспірантури ЛНАУ у 2021 р. 

 

СЛУХАЛИ: Завідувач відділу аспірантури та докторантури, доцент 

Дацко Т.М. доповіла про надходження заяв від осіб, які вступають до аспірантури 

ЛНАУ у 2021 році. Дацко Т.М. зазначила, що прийом заяв та документів 

проводився з 18 серпня 2021 р. по 30 серпня 2021 р. Станом на  

30 серпня 2021 р. зареєстровано 12 заяв вступників, які допускаються до 

вступних іспитів. 

УХВАЛИЛИ:1. Допустити 12 вступників до здачі вступних іспитів. 

2. Завідувачу відділу аспірантури та докторантури Дацко Т.М. розмістити на 

вебсайті університету список осіб, допущених до вступних іспитів до 

аспірантури, та повідомити вступників. 



Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. Про порядок прийому заяв та документів 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 заочної форми навчання набору 

2021 р. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, академік НААНУ, ректор 

університету Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії з 

інформацією щодо проведення набору осіб, які здобули ступінь бакалавра, 

магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня 

«Бакалавр» за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу відповідно до Правил прийому до Львівського національного аграрного 

університету, та прийому документів на навчання осіб, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, 

для здобуття ОС «Бакалавр» за іншою спеціальністю на другий (третій) курс у 

ЛНАУ заочної форми навчання набору 2021 р. Термін подачі заяв та документів 

згідно Правил прийому до ЛНАУ- з 20 вересня до 18 жовтня 2021 року, вступні 

випробування - згідно розкладу. Також було звернуто увагу на оголошення 

прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства за ОС «Бакалавр», ОС 

«Магістр» на акредитовані освітні програми. Зокрема, прийом документів 

запланувати провести з 20 вересня до 18 жовтня 2021 року, вступні випробування 

- згідно розкладу. 

УХВАЛИЛИ: 1. Оголосити прийом документів від осіб, які здобули ступінь 

бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття 

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

у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до 

Львівського національного аграрного університету, та прийом документів на 



навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та 

виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за 

іншою спеціальністю на другий (третій) курс у ЛНАУ заочної форми навчання 

набору 2021 р. Термін подачі документів - з 20 вересня до 18 жовтня 2021 року, 

вступні випробування провести з 19 жовтня по 22 жовтня 2021 року згідно 

розкладу.  

2.Оголосити набір на навчання іноземців та осіб без громадянства для здобуття 

ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» на акредитовані освітні програми з 20 вересня до 

18 жовтня 2021 року. Вступні випробування провести з 19 жовтня  по 22 жовтня 

2021 року згідно розкладу, зарахування провести до 29 жовтня 2021 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. Обговорення прийому документів для здобуття ОС «Бакалавр», ОС «Магістр» 

за заочною формою навчання набору 2021 р. відповідно до Правил прийому 

(додатковий прийом документів). 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, академік НААНУ, ректор 

університету Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії з 

інформацією щодо проведення додаткового набору осіб для здобуття  

ОС «Бакалавр» за заочною формою навчання набору 2021 р., ОС «Магістр» за 

денною та заочною формами навчання набору 2021 р. відповідно до Правил 

прийому до Львівського національного аграрного університету в межах 

вакантних місць ліцензованого обсягу. Термін подачі заяв та документів згідно 

Правил прийому до ЛНАУ- з 20 вересня до 18 жовтня 2021 року, вступні 

випробування - згідно розкладу.  

УХВАЛИЛИ: 1. Оголосити додатковий прийом документів для здобуття 

ОС «Бакалавр» заочної форми навчання набору 2021 р. у межах вакантних місць 



ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до Львівського 

національного аграрного університету на основі повної загальної середньої 

освіти виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Термін подачі 

документів - з 20 вересня до 18 жовтня 2021 року від осіб, які вступають за 

результатами ЗНО, з 20 вересня до 07 жовтня 2021 року від осіб, які вступають 

на основі співбесіди, вступних іспитів. Провести вступні іспити з 08 жовтня по 

18 жовтня 2021 року, співбесіди провести з 08 жовтня по 11 жовтня 2021 року 

згідно розкладу. 

2. Оголосити додатковий прийом документів для здобуття ОС «Бакалавр» заочної 

форми навчання набору 2021 р. у межах вакантних місць ліцензованого обсягу 

відповідно до Правил прийому до Львівського національного аграрного 

університету на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОПС «Фаховий молодший 

бакалавр», ОС «Молодший бакалавр» виключно за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб. Термін подачі документів - з 20 вересня до 18 жовтня 2021 року, 

вступні випробування провести з 19 жовтня  по 22 жовтня 2021 року згідно 

розкладу. 

3. Оголосити додатковий прийом документів для здобуття ОС «Магістр» денної 

та заочної форм навчання набору 2021 р. у межах вакантних місць ліцензованого 

обсягу відповідно до Правил прийому до Львівського національного аграрного 

університету на основі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст», ОС «Магістр». Термін 

подачі документів на денну форму навчання на основі ОС «Бакалавр» - з  

20 вересня до 24 вересня 2021 року, вступні фахові випробування провести з  

25 вересня по 28 вересня 2021 року згідно розкладу. Оприлюднення рейтингового 

списку вступників, рекомендованих до зарахування 29 вересня 2021 року, 

зарахування провести до 30 жовтня 2021 року. Термін подачі документів на 

заочну форму навчання на основі ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст»,  

ОС «Магістр» - з 20 вересня до 18 жовтня 2021 року, вступні фахові 



випробування провести з 19 жовтня по 22 жовтня 2021 року згідно розкладу, 

зарахування провести до 30 листопада 2021 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 


