
П Р О Т О К О Л    № 17 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 25 вересня 2022 року 

 

 

1. Про надання першочерговості вступу вступникам з однаковими конкурсними 

балами за результатами розгляду мотиваційних листів. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

2. Про затвердження результатів фахових вступних випробувань вступників за 

освітніми програмами підготовки бакалаврів. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

3. Про зарахування вступників, рекомендованих Приймальною комісією 20 

вересня  2022 року до зарахування на навчання за освітніми програмами 

підготовки магістрів на місця державного замовлення. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

4. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  Про надання першочерговості вступу вступникам з 

однаковими конкурсними балами за результатами розгляду мотиваційних 

листів. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до Порядку прийму на навчання для здобуття вищої 

освіти у 2022 році, Правил прийому на навчання до університету у 2022 році, 

рішень засідань предметних комісій навчально-наукових інститутів надати 

першочерговість вступу (за результатами розгляду мотиваційних листів) для 

вступників з однаковим конкурсними балами відповідно до поданих протоколів 

засідання предметних комісій навчально-наукових інститутів. 

(протоколи додаються) 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів фахових вступних випробувань 

вступників за освітніми програмами підготовки бакалаврів. 

 

Присутні  – 46 членів Приймальної комісії. 

Відсутні   – Бобало Ю.Я., Загородній А.Г., Кухтяк О.Я., Позняк О.Р., Третяк 

К.Р., Федів Є.І., Марікуца У.Б., Іванець Л.В., Шемелюк Г.О., 

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

А.В., Овчарук В.В., Завальний В.В.  



Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фахових вступних випробувань 

вступників за освітніми програмами підготовки бакалаврів (інститут ІАРД) 

(результати додаються) 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про зарахування вступників, рекомендованих Приймальною 

комісією 20 вересня  2022 року до зарахування на навчання за освітніми 

програмами підготовки магістрів на місця державного замовлення. 

 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на місця державного замовлення вступників 

рекомендованих Приймальною комісією 20 вересня  2022 року до зарахування 

на навчання за освітніми програмами підготовки магістрів на місця державного 

замовлення, які подали оригінали документів. 

(списки додаються) 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


