
П Р О Т О К О Л    № 13 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 02 вересня 2022 року 

 

 

1. Про рекомендацію до зарахування на навчання на місця державного 

замовлення вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого 

бакалавра, ОПС фахового молодшого бакалавра  згідно з рейтинговими 

списками  сформованими з ЄДЕБО. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

2. Про затвердження спеціального прохідного конкурсного бала для 

переведення на вакантні місця державного замовлення по кожній спеціальності 

(для вступників на основі МС, ФМБ, МБ). 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

3. Різне. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження загальних рейтингових списків вступників 

на 1-й курс навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі 

ОКР молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового 

молодшого бакалавра з кожної спеціальності. 

 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити рейтингові списки вступників на 1-й курс 

навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста, ОС молодшого бакалавра, ОПС фахового молодшого 

бакалавра з кожної спеціальності, 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 для спеціальностей, на які передбачені максимально-

можливі обсяги державного замовлення. 

3. Надати рекомендації до зарахування вступникам на 

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

Присутні  – 44 члени Приймальної комісії. 

Відсутні   – Матвійків О.М., Загородній А.Г., Позняк О.Р., Тревого І.С., Федів 

Є.І., Кузнєцова М.Я., Попадинець Н.М., Кайдан М.В., Іванець 

Л.В., Шемелюк Г.О., Костюк І.В., Брегін М.Г., Романчук В.І.,  

Болюбаш Ю.Я., Ляшеник А.В., Овчарук В.В., Колодій Р.С., 

Завальний В.В.  



списках в межах місць ліцензійного обсягу з кожної спеціальності та 

спеціалізації. 

(списки рекомендованих додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження спеціального прохідного конкурсного бала 

для переведення на вакантні місця державного замовлення по кожній 

спеціальності (для вступників на основі МС, ФМБ, МБ). 

 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити спеціальний прохідний конкурсний бал для 

переведення на вакантні місця державного замовлення по кожній спеціальності 

(для вступників на основі МС, ФМБ, МБ). 

(конкурсні бали додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 


