
П Р О Т О К О Л    № 12 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 09 серпня  2021 року 

 

 

1. Про зарахування вступників, рекомендованих Єдиною базою та  

Приймальною комісією 28 липня  2021 року до зарахування на навчання за 

освітніми програмами підготовки бакалаврів на базі ПЗСО на місця державного 

замовлення, які подали оригінали документів. 

Доповідачі: директори інститутів. 

 

2. Про анулювання раніше наданих рекомендацій вступникам, які не 

виконали вимоги щодо зарахування. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

3. Про зарахування на місця державного замовлення вступників, 

рекомендованих Приймальною комісією 28 липня  2021 року до зарахування на 

навчання за ОП підготовки бакалаврів на базі диплому молодшого спеціаліста, 

які подали оригінали документів. 

Доповідачі: директори інститутів. 

 

4. Про перерозподіл ліцензійних обсягів спеціальностей першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти між денною та заочною формами навчання 

в межах спеціальностей. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

5. Про затвердження спеціального прохідного конкурсного бала для 

переведення на вакантні місця державного замовлення по кожній спеціальності. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

6. Про формування реєстру осіб-претендентів на вакантні місця державного 

замовлення на навчання за ОП підготовки бакалаврів на базі ПЗСО. 

Доповідач: професор Шуляр Р.В. 

 

7. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про зарахування вступників, рекомендованих Єдиною 

базою та  Приймальною комісією 27 липня  2021 року до зарахування на 

Присутні  – 43 члени Приймальної комісії. 

Відсутні   – Чухрай Н.І., Загородній А.Г., Небесний Р.В., Тревого І.С., 

Марікуца У.Б., Бубела Т.З., Федів Є.І., 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. 



навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів на базі ПЗСО на місця 

державного замовлення, які подали оригінали документів. 

 Доповідачі: директори інститутів. 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на місця державного замовлення 

вступників рекомендованих Єдиною базою та  Приймальною комісією 28 

липня  2021 року до зарахування на навчання за освітніми програмами 

підготовки бакалаврів на базі ПЗСО на місця державного замовлення, які 

подали оригінали документів. 

(списки додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про анулювання раніше наданих рекомендацій 

вступникам, які не виконали вимоги щодо зарахування. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Анулювати раніше надані рекомендацій 

вступникам на навчання за освітніми програмами підготовки бакалаврів 

на базі ПЗСО, які не виконали вимоги щодо зарахування. 

2. Відповідно до Умов прийому на навчання у 2021 

році вважати місця державного замовлення на освітньому рівні бакалавра, 

на які анульовані раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали 

вимоги щодо зарахування, вакантними місцями державного замовлення. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про зарахування на місця державного замовлення 

вступників, рекомендованих Приймальною комісією 28 липня  2021 року до 

зарахування на навчання за ОП підготовки бакалаврів на базі диплому 

молодшого спеціаліста, які подали оригінали документів. 

 Доповідачі: директори інститутів. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Зарахувати на місця державного замовлення 

вступників, рекомендованих Приймальною комісією 28 липня  2021 року 

до зарахування на навчання за ОП підготовки бакалаврів на базі диплому 

молодшого спеціаліста, які подали оригінали документів. 

2. Надати рекомендації до зарахування вступникам 

на навчання за ОП підготовки бакалаврів на базі диплому молодшого 

спеціаліста 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. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл ліцензійних обсягів спеціальностей 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти між денною та заочною формами 

навчання в межах спеціальностей. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до  Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у 2021 році та подань директорів ННІ 

перерозподілити ліцензійні обсяги спеціальностей першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти між денною та заочною формами 

навчання в межах спеціальностей. 

(подання директорів ННІ додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження спеціального прохідного 

конкурсного бала для переведення на вакантні місця державного замовлення по 

кожній спеціальності. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити спеціальний прохідний конкурсний 

бал - 140  балів для переведення на вакантні місця державного замовлення 

для спеціальностей: 

081 Право; 

281 Публічне управління та адміністрування; 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії; 

291 Міжнародна інформація; 

292 Міжнародні економічні відносини. 

2. Затвердити спеціальний прохідний конкурсний бал - 125  балів 

для переведення на вакантні місця державного замовлення для усіх інших 

спеціальностей згідно з переліком. 

(перелік спеціальностей додається). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: Про формування реєстру осіб-претендентів на вакантні 

місця державного замовлення на навчання за ОП підготовки бакалаврів на базі 

ПЗСО. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Грибик І.І. 



 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про формування реєстру осіб-

претендентів на вакантні місця державного замовлення взяти до уваги.  

(інформація додається). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 


