
П Р О Т О К О Л    № 19 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 30 вересня 2022 року 

 

 

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

за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір). 

Доповідачі: директори інститутів. 

 

2. 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. 

 

3. Різне. 

 

 

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

навчання на місця за кошти фізичних та юридичних осіб (додатковий набір). 

 Доповідачі: директори інститутів. 

 

УХВАЛИЛИ: Зарахувати на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб, вступників: 

- на основі ПЗСО на 1 курс навчання за освітніми програмами підготовки 

бакалаврів денної та заочної форм навчання; 

- на основі диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра на 1 курс скороченого терміну навчання за 

освітніми програмами бакалаврів денної та заочної форм навчання; 

- на основі диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, 

фахового молодшого бакалавра на 2 курс нормативного  терміну навчання за 

освітніми програмами бакалаврів денної та заочної форм навчання; 

- на основі диплому молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра на 3 курс 

нормативного  терміну навчання за освітніми програмами бакалаврів денної та 

заочної форм навчання; 

- на основі диплому бакалавра (довідки про здобуття першого 

(бакалаврського) рівня освіти) на 2 курс навчання за освітніми програмами 

магістрів денної та заочної форм навчання (2 БВО, паралельне навчання); 

- на основі диплому бакалавра (магістра, спеціаліста) на 1 курс навчання за 

освітніми програмами магістрів денної та заочної форм навчання. 

Присутні  – 45 членів Приймальної комісії. 

Відсутні   – Бобало Ю.Я., Корж Р.О., 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.  



(списки додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. 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: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

     УХВАЛИЛИ: Відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти 

у 2022 році та рішення Конкурсної комісії МОН від 28.09.2022 №4 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. 

 

 

 


