
П Р О Т О К О Л    № 14 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 13 серпня  2021 року 

 

 

1. Про зарахування вступників усіх рівнів освіти та форм навчання на місця 

за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Доповідачі: директори інститутів. 

 

2. Про оголошення додаткового набору на вільні місця ліцензійного обсягу 

на навчання за ОП підготовки бакалаврів та магістрів. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Стасюк І.М. 

 

3. Про переведення на вакантні місця державного замовлення вступників, 

які зараховані на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб та виконали 

вимоги до зарахування (згідно із списками сформованими директорами ННІ). 

Доповідач: професор Шуляр Р.В. 

 

4. Про розгляд заяв вступників, щодо зміни статусів в ЄДЕБО у зв’язку з 

помилками при електронній подачі. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Стасюк І.М. 

 

5. Різне. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про зарахування вступників усіх рівнів освіти та форм 

навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 Доповідачі: директори інститутів. 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб, вступників: 

- на базі ПЗСО на 1 курс навчання за ОП бакалаврів денної та заочної 

форм навчання; 

- на базі диплому молодшого спеціаліста на 1 курс скороченого 

терміну навчання за ОП бакалаврів денної та заочної форм 

навчання; 

Присутні  – 44 члени Приймальної комісії. 

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



- на базі диплому молодшого спеціаліста на 2 курс нормативного  

терміну навчання за ОП бакалаврів денної та заочної форм 

навчання; 

- на базі диплому молодшого спеціаліста на 3 курс нормативного  

терміну навчання за ОП бакалаврів денної та заочної форм 

навчання; 

- на базі диплому бакалавра (магістра, спеціаліста) на 1 курс 

навчання за ОП магістрів денної та заочної форм навчання. 

(списки додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про оголошення додаткового набору на вільні місця 

ліцензійного обсягу на навчання за ОП підготовки бакалаврів та магістрів. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Стасюк І.М. 

 
 

УХВАЛИЛИ: Оголосити додатковий набір на вільні місця 

ліцензійного обсягу на навчання за ОП підготовки бакалаврів та магістрів. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про переведення на вакантні місця державного 

замовлення вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних і 

юридичних осіб та виконали вимоги до зарахування (згідно із списками 

сформованими директорами ННІ). 

Доповідач: професор Шуляр Р.В 

 
 

УХВАЛИЛИ: Перевести на вакантні місця державного замовлення 

вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб та 

виконали вимоги до зарахування (згідно із списками сформованими 

директорами ННІ). 

(списки додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв вступників, щодо зміни статусів в 

ЄДЕБО у зв’язку з помилками при електронній подачі. 

      Доповідач: заступник відповідального секретаря ПК Стасюк І.М. 
 



УХВАЛИЛИ: 1. Змінити статуси заяв вступникам, що будуть вступати 

на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб; 

                        2. Зарахувати вступників в магістратуру Скочиляса В.В. 

та Джалу З.М. на місця держаного замовлення у зв’язку з помилковим вибором 

типу заяви при подачі через електронний кабінет. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 

 


