
П Р О Т О К О Л    № 17 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 31 серпня  2021 року 

 

 

1. Про зарахування вступників на навчання за бакалаврським та 

магістерським рівнями освіти на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

2. Про зарахування вступників на навчання за освітньо-науковими 

програмами доктора філософії. 

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

 

3. Про рекомендацію до зарахування іноземних громадян. 

Доповідач: проректор Чухрай Н.І. 

 

4. Про перерозподіл місць державного замовлення між спеціальностями за 

програмами доктора філософії в межах галузей знань. 

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

 

5. Різне. 

 
1. СЛУХАЛИ: Про зарахування вступників на навчання за бакалаврським 

та магістерським рівнями освіти на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

     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 та диплому бакалавра (довідки 

про навчання) 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. 

Присутні  – 46 членів Приймальної комісії. 

Відсутні   – Марікуца У.Б., Хомишин І.Ю., Бродяк О.Я., 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. 



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

науковими програмами доктора філософії. 

 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 рекомендацію до зарахування іноземних громадян. 

 Доповідач: проректор Чухрай Н.І. 

 

     УХВАЛИЛИ: Зарахувати іноземних громадян на місця, що 

фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Підстава: протоколи вступних випробувань у формі співбесід, додатки до 

протоколу ПК (додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл місць державного замовлення між 

спеціальностями за програмами доктора філософії в межах галузей знань. 

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

 

     УХВАЛИЛИ: Відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти 

у 2021 році, розглянути на Вченій раді Університету питання щодо перерозподілу 

місць державного замовлення за програмами доктора філософії в межах обсягу, 

виділеного для Національного університету «Львівська політехніка:  

з спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на 

спеціальність 073 «Менеджмент»   –  1 місце;  

з спеціальності 124 «Системний аналіз» на спеціальність 125 

«Кібербезпека» – 2 місця; 

з спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на спеціальність 

191 «Архітектура та містобудування» – 1 місце. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 


