
П Р О Т О К О Л    № 11 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 02 серпня  2021 року 

 

 

1. Про затвердження результатів апеляцій. 

Доповідач: голова апеляційної комісії ПК Жежнич П.І. 

 

2. Про рекомендацію до зарахування на навчання на місця державного 

замовлення вступників на спеціальність магістерського рівня 081 «Право» 

згідно з рейтинговими списками  сформованими з ЄДЕБО із врахуванням 

пріоритетів заяв. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

3. Про перерозподіл місць державного замовлення другого (магістерського) 

рівня освіти. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

4. Про затвердження результатів фахових вступних випробувань вступників за 

освітніми програмами підготовки магістрів. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

5. Про затвердження рейтингових списків вступників за освітніми програмами 

підготовки магістрів та надання їм рекомендацій на місця державного 

замовлення. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

6. Про перезарахування результатів фахових вступних випробувань. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

7. Про розгляд заяви вступника Скочеляса В.В., щодо помилкового подання 

заяви на навчання лише за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

8. Різне. 

 

 
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів апеляцій. 

Доповідач: голова апеляційної комісії ПК Жежнич П.І. 

Присутні  – 44 члени Приймальної комісії. 

Відсутні   – Небесний Р.В., Тревого І.С., Кузь О. Н., Марікуца У.Б., Бубела 

Т.З., Іванець Л.В., Шемелюк Г.О., Костюк І.В., Брегін М.Г., Камінський 

Б.Т., Романчук В.І., Жулин Я.Є., Ляшеник А.В., Овчарук В.В., 

Завальний В.В. 



 

УХВАЛИЛИ: Затвердити результати апеляцій. 

(протоколи апеляційної комісії додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до зарахування на навчання на місця 

державного замовлення вступників на спеціальність магістерського рівня 081 

«Право» згідно з рейтинговими списками  сформованими з ЄДЕБО із врахуванням 

пріоритетів заяв. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити рейтингові списки вступників на 

спеціальність магістерського рівня 081 «Право», сформовані з ЄДЕБО із 

врахуванням пріоритетів заяв.  

2. Надати рекомендацію до зарахування на навчання на 

місця державного замовлення вступникам, які перебувають на вищих позиціях 

рейтингових списків. 

3. Надати рекомендації до зарахування вступникам на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які знаходяться у рейтингових 

списках в межах місць ліцензійного обсягу. 

(списки рекомендованих додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл місць державного замовлення другого 

(магістерського) рівня освіти. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до рішення Конкурсної комісії МОН України з 

відбору виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів у 2021 році (Протокол №3 від 30.07.2021р.) 

перерозподілити місця державного замовлення другого (магістерського) рівня 

освіти спеціальностей 075 «Маркетинг» та 126 «Інформаційні системи та 

технології».  

(обсяги державного замовлення та розподіл додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів фахових вступних 

випробувань вступників за освітніми програмами підготовки магістрів. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фахових вступних випробувань 

вступників за освітніми програмами підготовки магістрів, які відбулися 26, 28 та 

30 липня 2021р. 



(результати додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження рейтингових списків вступників за 

освітніми програмами підготовки магістрів та надання їм рекомендацій на місця 

державного замовлення. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити рейтингові списки вступників за освітніми 

програмами підготовки магістрів з кожної спеціальності.  

2. Надати рекомендацію до зарахування на навчання на 

місця державного замовлення вступникам, які перебувають на вищих позиціях 

рейтингових списків в межах виділеного державного замовлення. 

3. Надати рекомендації до зарахування вступникам на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які знаходяться у рейтингових 

списках в межах місць ліцензійного обсягу з кожної спеціальності та 

спеціалізації. 

(списки додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: Про перезарахування результатів фахових вступних 

випробувань. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до подань директорів ННІ та заяв вступників: 

1. Перезарахувати результати вступних випробувань вступникам, що 

претендують на місця державного замовлення; 

2. Перезарахувати результати вступних випробувань вступникам, що 

претендують на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

3. Сформувати оновленні рейтингові списки для вступників на місця 

державного замовлення в рахуванням першочерговості попередньо наданих 

рекомендацій. 

(подання директорів та заяви вступників додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви вступника Скочеляса В.В., щодо 

помилкового подання заяви на навчання лише за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Клопотати перед МОН України та ДП «Інфоресурс», 

про можливість зміни типу заяви (з небюджетна на фіксована) для вступника 

Скочеляса В.В. 



2. У разі відповідних погоджень та дозволу з МОН 

України та ДП «Інфоресурс», щодо правки заяви – рекомендувати вступника 

Скочеляса В.В. на місця державного замовлення спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка» другого (магістерського) рівня освіти. 

(Подання дирекції ІТРЕ та заява вступника додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


