
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

СТРОКИ ПРИЙОМУ 

заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

  

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за 

денною та заочною формами навчання: 

- реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до 

документів про повну загальну середню освіту починається 01 серпня. 

 

Етапи вступної компанії 

Денна / заочна форми навчання 

Вступники на основі повної 

загальної середньої освіти 

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на 

основі співбесіди або вступних іспитів* 
о 18-00 годині 16 серпня 2020 року* 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки 

за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
о 18-00 годині  

22 серпня 2020 року  

Строки проведення університетом вступних випробувань  01 серпня – 12 серпня 2020 року 

Строки проведення університетом вступних випробувань для осіб, які 

вступають за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
13-22 серпня 

Строки проведення університетом співбесід 16 серпня – 18 серпня 2020 року 

Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування 

за результатами співбесіди, за кошти державного або регіонального 

бюджету 

до 12.00 години  

20 серпня 2020 року 

Термін виконання вимог до зарахування на місця за кошти 

державного бюджету від осіб, рекомендованих до зарахування за 

результатами співбесіди, подача письмових заяв про виключення заяв 

на інші місця державного замовлення. 

до 10.00 години  

22 серпня 2020 року 

Термін зарахування вступників за результатами співбесіди за 

державним або регіональним замовленням 

до 15.00 години  

22 серпня 2020 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти 

державного або регіонального бюджету  

до 12.00 години 

 27 серпня 2020 року 

Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця 

державного або регіонального замовлення 

до 18:00 години  

31 серпня 2020 року 

Термін зарахування вступників на місця державного або 

регіонального замовлення 
05 вересня 2020 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб 
не раніше 06 вересня 2020 року 

Термін виконання вимог до зарахування вступниками на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 

у декілька сесій, зокрема: 

14 вересня 2020 року 

21 вересня 2020 року 

28 вересня 2020 року 

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб 
до 30 вересня 

 
Абітурієнти надають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, 

крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено 

іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018-2020 років з однієї з іноземних мов 

(англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд. 


