
П Р О Т О К О Л    № 12 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 31 серпня 2022 року 

 

 

1. Про надання рекомендацій до зарахування вступникам на навчання за 

освітньо-науковими програмами доктора філософії за відповідними джерелами 

фінансування на основі результатів вступних випробувань (додатковий набір). 

Доповідач: завідувач відділу докторантури та аспірантури Мукан О.В. 

 

2. Про зарахування на навчання за освітньо-науковими програмами доктора 

філософії рекомендованих вступників, які подали свої документи у визначені 

терміни. 

Доповідач: завідувач відділу докторантури та аспірантури Мукан О.В. 

 

3. Про затвердження результатів індивідуальної усної співбесіди з іноземної 

мови та фахових вступних випробувань для вступників за освітніми програмами 

підготовки магістрів, які вступають на основі диплома магістра/спеціаліста. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

4. Різне. 

 

 

 

1. Про надання рекомендацій до зарахування вступникам на навчання за 

освітньо-науковими програмами доктора філософії за відповідними джерелами 

фінансування на основі результатів вступних випробувань (додатковий набір). 

 

Доповідач: завідувач відділу докторантури та аспірантури Мукан О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити рейтингові списки вступників за освітньо-

науковими програмами доктора філософії (додатковий набір).  

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 з кожної спеціальності. 

(списки додаються). 

 

Присутні  – 45 членів Приймальної комісії. 

Відсутні   – Загородній А.Г., Позняк О.Р., Бучин М.А., Федів Є.І., Марікуца 

У.Б., Попадинець Н.М., Мороз О.І., Іванець Л.В., Шемелюк Г.О., 

Костюк І.В., Брегін М.Г., Романчук В.І.,  Болюбаш Ю.Я., Ляшеник 

А.В., Овчарук В.В., Киричук А.О., Завальний В.В.  



Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про зарахування на навчання за освітньо-науковими 

програмами доктора філософії рекомендованих вступників, які подали свої 

документи у визначені терміни. 

 

Доповідач: завідувач відділу докторантури та аспірантури Мукан О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати вступників на навчання за освітньо-науковими 

програмами доктора філософії на спеціальностями згідно із списком. 

(додається) 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів індивідуальної усної співбесіди 

з іноземної мови та фахових вступних випробувань для вступників за освітніми 

програмами підготовки магістрів, які вступають на основі диплома 

магістра/спеціаліста. 

 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити результати індивідуальної усної співбесіди з 

іноземної мови для вступників за освітніми програмами підготовки магістрів, які 

вступають на основі диплома магістра/спеціаліста. 

2. Затвердити результати фахових вступних випробувань для 

вступників за освітніми програмами підготовки магістрів, які вступають на 

основі диплома магістра/спеціаліста. 

(результати додаються) 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 


