
ПРОТОКОЛ № 44 

засідання приймальної комісії університету від 21.10.2021 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 листа Міністерства освіти і науки України щодо обсягів державного 

замовлення у 2021 році за освітніми ступенями бакалавра та магістра. 

2. Розгляд та оприлюднення рейтингового списку вступників за результатами 

конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти для 

здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за заочною формою навчання набору 

2021 р. (додатковий вступ). 

3. Різне. 

 

1. Розгляд листа Міністерства освіти і науки України щодо обсягів державного 

замовлення у 2021 році за освітніми ступенями бакалавра та магістра. 

 

СЛУХАЛИ: Голова приймальної комісії, ректор університету, академік 

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

за № 1/11-7716 від 18.10.2021 року (копія листа додається). Зазначив, що заклади 

вищої освіти мають надати до Міністерства освіти і науки України інформацію 

до 12.00 год. 25 жовтня 2021 року: 

- про невикористані місця державного замовлення за освітніми ступенями 

бакалавра та магістра; 



- пропозиції закладів освіти щодо виділення місць державного замовлення 

за освітніми ступенями бакалавра та магістра для осіб спеціальними умовами 

вступу; 

- пропозиції закладів освіти щодо коригування доведеного обсягу 

державного замовлення на випуск за освітніми ступенями бакалавра та магістра. 

УХВАЛИЛИ: Підготувати й надіслати інформацію згідно вимог до 

Міністерства освіти і науки України. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. Розгляд та оприлюднення рейтингового списку вступників за результатами 

конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти для 

здобуття ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО за заочною формою навчання  

набору 2021 р. (додатковий вступ). 

 

СЛУХАЛИ: Відповідальний секретар приймальної комісії, доцент 

Голячук Ю.С. ознайомила з рейтинговим списком вступників, сформованим 

базою ЄДЕБО. Згідно Правил прийому до Львівського національного аграрного 

університету вступники, які рекомендовані до зарахування на місця, що 

фінансуються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб ОС «Бакалавр» 

на базі ПЗСО, повинні виконати вимоги (подати оригінали документів) до 18.00 

год. 28 жовтня 2021р. 

УХВАЛИЛИ: 1. Оприлюднити рейтинговий список вступників, які 

рекомендовані до зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб на ОС «Бакалавр» на базі ПЗСО, на вебсайті 

ЛНАУ та на інформаційному стенді приймальної комісії. 



2. Розмістити оголошення на вебсайті ЛНАУ та на інформаційному стенді 

приймальної комісії про те, що вступники повинні виконати вимоги до 

зарахування (подати оригінали документів про освіту) на місця, що фінансуються 

за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, до 18.00 год.  

28 жовтня 2021 року. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Рейтинг додається. 


