
П Р О Т О К О Л    № 2 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 22 березня 2022 року 

 

 

1. Про результати фахових вступних випробувань вступників на заочну 

форму навчання за ОП підготовки бакалаврів на основі ОКР «молодший 

спеціаліст». 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

2. Про затвердження рейтингових списків та надання рекомендацій щодо 

зарахування вступників на заочну форму навчання за ОП підготовки бакалаврів 

на основі ОКР «молодший спеціаліст». 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

3. Про зарахування вступників на заочну форму навчання на основі ОКР 

«молодший спеціаліст» на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Доповідачі: директор ІНЕМ Кузьмін О.Є., директор ІДН Тарасов Д.О. 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 1. про результати фахових вступних випробувань 

вступників на заочну форму навчання за ОП підготовки бакалаврів на 

основі ОКР «молодший спеціаліст». 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити результати фахових вступних випробувань 

вступників на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних 

осіб за ОП підготовки бакалаврів на основі ОКР «молодший спеціаліст». 

(результати додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

2. СЛУХАЛИ:  про затвердження рейтингових списків та надання 

рекомендацій щодо зарахування вступників на заочну форму навчання за 

ОП підготовки бакалаврів на основі ОКР «молодший спеціаліст». 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити рейтингові списки вступників та надати 

рекомендації до зарахування на заочну форму навчання за кошти фізичних 

та юридичних осіб за ОП підготовки бакалаврів на основі ОКР «молодший 

спеціаліст». 

Присутні  – 47 членів Приймальної комісії. 

Відсутні   – Загородній А.Г., Холод П.Ф., Микийчук М.М., Кіцак Т.М.,  Бала 

Р.Д., Хомишин І.Ю., 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. 



 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: про зарахування вступників на заочну форму 

навчання на основі ОКР «молодший спеціаліст» на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб. 

Доповідачі: директор ІНЕМ Кузьмін О.Є., директор ІДН Тарасов Д.О. 

 

УХВАЛИЛИ: зарахувати вступників, які подали оригінали документів, 

на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб за ОП 

підготовки бакалаврів на основі ОКР «молодший спеціаліст» згідно з 

рейтинговими списками  за результатами фахових вступних випробувань. 

(списки додаються) 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 

 

 

 


