
ПРОТОКОЛ № 37 

засідання приймальної комісії університету від 10.09.2021 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. Розгляд результатів складання вступних іспитів та рекомендації до 

зарахування до аспірантури набору 2021 р. 

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

Львівського національного аграрного університету для здобуття вищої 

освіти в 2021 р. 

3. Різне. 

 

1. Розгляд результатів складання вступних іспитів та рекомендації до 

зарахування до аспірантури набору 2021 р. 

СЛУХАЛИ: Дацко Т.М. поінформувала членів приймальної комісії про 

результати складання вступних іспитів до аспірантури. 

УХВАЛИЛИ: 1. Оприлюднити рейтинговий список вступників до 

аспірантури за результатами вступних іспитів набору 2021р. Оприлюднити 

рейтинговий список вступників, які за результатами вступних іспитів 

рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення та на місця за 

кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня вищої освіти «Доктор 

філософії», на вебсайті ЛНАУ та на інформаційному стенді відділу аспірантури 

та докторантури.  



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

рейтинговий список вступників на вебсайті університету на та інформаційному 

стенді Приймальної комісії та підготувати проєкт наказу про зарахування до 

аспірантури. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Розгляд та затвердження Змін до Правил прийому на навчання до Львівського 

національного аграрного університету для здобуття вищої освіти в 2021 р. 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік 

НААНУ Снітинський В.В. ознайомив членів приймальної комісії з Наказом МОН 

№ 890 від 05 серпня 2021 року «Про зміни до умов прийому», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 31 серпня 2021 року за  

№ 1139/37661. Зазначеним наказом затверджено зміни до Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих 

у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за №1225/35508, в частині 

встановлення додаткових строків прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання, а саме передбачено можливість проведення 

додаткового набору за державним замовленням для здобуття ступеня магістра на 

основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальностями, яким 

надається особлива підтримка. 

УХВАЛИЛИ: 1.Внести зміни до Правил прийому на навчання до ЛНАУ в 

2021 р. 

2. Розмістити інформацію щодо змін до Правил прийому в 2021р. на вебсайті 

університету та інформаційному стенді приймальної комісії . 

Рішення прийнято одноголосно. 


