
П Р О Т О К О Л    № 7 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 18 серпня 2022 року 

 

 

1. Про затвердження виділеного МОН державного замовлення та розподіл 

його в межах спеціальностей по відповідним освітнім програмам (фіксовані 

обсяги). 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

2. Про  затвердження результатів фахових вступних випробувань вступників 

за ОП магістрів 281 «Публічне управління та адміністрування (для 

держслужбовців)». 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

3. Про оголошення додаткового набору за освітньо-науковими програмами 

доктора філософії на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

4. Різне. 

 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження виділеного МОН державного замовлення та 

розподіл його в межах спеціальностей по відповідним освітнім програмам 

(фіксовані обсяги). 

 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити розподіл державного замовлення для вступу на 

навчання за ОП підготовки магістрів у розрізі освітніх програм  університету. 

(обсяги державного замовлення та розподіл додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Присутні  – 43 члени Приймальної комісії. 

Відсутні   – Жук Л.В., Загородній А.Г., Позняк О.Р., Третяк К.Р., Федів Є.І., 

Марікуца У.Б., Микийчук М.М.,  Ортинський В.Л., Іванець Л.В., 

Шемелюк Г.О., Костюк І.В., Брегін М.Г., Романчук В.І.,  Болюбаш 

Ю.Я., Ляшеник А.В., Овчарук В.В., Вакарчук А.Б., Киричук А.О., 

Завальний В.В.  



 

2. СЛУХАЛИ: Про  затвердження результатів фахових вступних випробувань 

вступників за ОП магістрів 281 «Публічне управління та адміністрування (для 

держслужбовців)». 

 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити результати фахових вступних випробувань 

вступників за ОП магістрів 281 «Публічне управління та адміністрування (для 

держслужбовців)». 

(результати додаються); 

2. Анулювати результати фахових вступних випробувань 

вступникам Рошко Інні та Сапило Марті, у зв’язку з недотриманням ними 

правил проходження вступних іспитів (особи не пройшли ідентифікацію). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про оголошення додаткового набору за освітньо-науковими 

програмами доктора філософії на місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: Оголосити додатковий набір за освітньо-науковими програмами 

доктора філософії на вільні місця ліцензійного обсягу за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

(списки спеціальностей додається). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 


