
П Р О Т О К О Л    № 19 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 27 вересня  2021 року 

 

 

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

навчання за освітніми програмами підготовки магістрів з кожної спеціальності. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

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

підготовки магістрів з кожної спеціальності. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

3. Про рекомендацію до зарахування іноземних громадян. 

Доповідач: проректор Чухрай Н.І. 

 

4. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження загальних рейтингових списків 

вступників на 1-й курс навчання за освітніми програмами підготовки магістрів з 

кожної спеціальності. 

 Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

     УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити загальні рейтингові списки вступників на 

1-й курс навчання за освітніми програмами підготовки магістрів 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 магістрів з кожної спеціальності (денна та заочна форми). 

(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. 

 

Присутні  – 50 членів Приймальної комісії. 

Відсутні   – 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: Зарахувати на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб, вступників на 1 курс навчання за ОП магістрів. 

(список додається) 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до зарахування іноземних громадян. 

 Доповідач: проректор Чухрай Н.І. 

 

     УХВАЛИЛИ: Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 01.11.2013 року № 1541 “Порядок організації набору та 

навчання(стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зарахувати:  

 - іноземних громадян на 1-й курс денної форми навчання другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на місця, що фінансуються за кошти фізичних 

осіб; 

 - іноземних громадян на 1-й курс денної форми навчання англійською 

мовою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за кошти фізичних осіб;  

 - іноземних громадян на 1-й курс заочної форми навчання англійською 

мовою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за кошти фізичних осіб. 

 

Підстава: протоколи вступних випробувань у формі співбесід, додатки до 

протоколу ПК (додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 


