
П Р О Т О К О Л    № 18 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 17 вересня  2021 року 

 

 

1. Про затвердження загальних рейтингових списків вступників на 1-й курс 

навчання за освітніми програмами підготовки бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти з кожної спеціальності. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

2. Про зарахування вступників на 1-й курс навчання за освітніми програмами 

підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти з кожної 

спеціальності. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

3. Про переведення на вивільнені 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: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 
4. Про переведення на додатково виділені МОН місця державного замовлення 

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

виконали вимоги до зарахування та вступали за особливими умовами вступу. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

5. Про розгляд заяв на перенесення дат вступних випробувань з поважних 

причин. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

6. Про зарахування іноземних громадян. 

Доповідач: проректор Чухрай Н.І. 

 

7. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження загальних рейтингових списків 

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

основі повної загальної середньої освіти з кожної спеціальності. 

 Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

Присутні  – 49 членів Приймальної комісії. 

Відсутні   – Бобало Ю.Я., 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. 



     УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити загальні рейтингові списки вступників на 

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

загальної середньої освіти з кожної спеціальності. 

2. Допустити до участі у конкурсі на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб вступників на 1-й курс навчання за освітніми 

програмами підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої освіти з 

кожної спеціальності (лише заочна форма). 

(загальні рейтингові списки додаються) 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про зарахування вступників на 1-й курс навчання за 

освітніми програмами підготовки бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти з кожної спеціальності. 

 Доповідач: 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 (лише заочна 

форма навчання) 

(список додається) 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про переведення на вивільнені 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: Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

     УХВАЛИЛИ: Відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти 

у 2021 році перевести на вивільнені 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). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про переведення на додатково виділені МОН місця 

державного замовлення вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних 

і юридичних осіб, виконали вимоги до зарахування та вступали за особливими 

умовами вступу. 

 Доповідач: Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

     УХВАЛИЛИ: Відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти 

у 2021 році та рішення Конкурсної комісії МОН від 16.09.2021 №5 перевести на 



додатково виділені МОН місця державного замовлення вступників, які зараховані 

на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, виконали вимоги до зарахування 

та вступали за особливими умовами вступу. 

(список додається) 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв на перенесення дат вступних 

випробувань з поважних причин. 

 Доповідач: Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

     УХВАЛИЛИ: Перенести дати вступних випробувань (в межах 

визначених Умовами прийому для здобуття вищої освіти у 2021 році) вступникам, 

які подали заяви на перенесення та мають на це поважні причини. 

 (заяви та копії підтверджуючих документів додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 
6. СЛУХАЛИ: Про зарахування іноземних громадян. 

 Доповідач: проректор Чухрай Н.І. 

 

     УХВАЛИЛИ: Інформацію про зарахування іноземних громадян взяти 

до уваги. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 


