Додаток 14
до Правил прийому
до Національного університету
«Львівська політехніка» у
2018 році
Відповідно до:
- Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році;
- Подань директорів ННІ НУ «Львівська політехніка»;
- Наказу МОН України від 07.03.2018 року № 238 «Про затвердження Змін
до деяких наказів Міністерства освіти і науки України» зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 03.04.2018 року № 394/31846;
- Наказу НУ «ЛП» від 07.06.2018 року №313-1-10 «Про затвердження
спеціалізацій та освітніх програм»,
внести зміни до Правил прийому на навчання до Університету у 2018 році:
1.
Перерозподілити
ліцензійний
обсяг
спеціальності
другого
(магістерського) рівня вищої освіти 053 «Психологія», та внести відповідні записи у
Додатку 1 і 4:
ІНПП
Магістри

«Психологія»

Денна
30

Заочна
20

2.
Оголосити набір на заочну форму навчання для здобуття ступеня
бакалавра на базі ОКР «Молодшого спеціаліста» на спеціальність 161 «Хімічні
технології та інженерія» на 1-й курс (зі скороченим терміном навчання 3 роки) в
Інституті адміністрування та післядипломної освіти за кошти фізичних та юридичних
осіб. Додати відповідні записи у Додатку 3.
3.
Оголосити набір на заочну форму навчання для здобуття ступеня
магістра за спеціалізацію «Економіка та управління будівництвом» спеціальності 051
«Економіка» в Інституті економіки і менеджменту за кошти фізичних та юридичних
осіб. Передати 15 місць ліцензійного обсягу з спеціалізації «Економіка підприємства»
(денної форми навчання) на спеціалізацію «Економіка та управління будівництвом»
(заочну форму навчання). Додати відповідні записи у Додатках 1 та 4.
ІНЕМ
Магістри

«Економіка підприємства»
«Економіка та управління будівництвом»

Денна
75
-

Заочна
15
15

4.
Вилучити з переліку конкурсних пропозицій другого (магістерського)
рівня вищої освіти пропозицію освітньо-наукового рівня «Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)» спеціальності 275 «Транспортні технології».
Включити до переліку конкурсних пропозицій другого (магістерського) рівня
вищої освіти пропозицію освітньо-наукового рівня «Розумний транспорт і логістика
для міст» спеціальності 275 «Транспортні технології».
Зробити перерозподіл ліцензійних місць спеціальності 275 «Транспортні
технології». Додати відповідні записи у Додатках 1 та 4.
ІІМТ

Магістри

«Організація перевезень і управління на транспорті «
«Організація і регулювання дорожнього руху»
«Розумний транспорт і логістика для міст» (ОНП)

Денна
65
65
20

Заочна
25
25
-

5.
Оголосити набір на заочну форму навчання для здобуття ступеня
бакалавра на базі ОКР «Молодшого спеціаліста»
на спеціальність 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на 3-й курс (нормативного терміну
навчання) в Інституті дистанційного навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.
Додати відповідні записи у Додатку 3.
6.
Оголосити набір на заочну форму навчання для здобуття ступеня
магістра за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» в Інституті адміністрування та
післядипломної освіти за кошти фізичних та юридичних осіб за системою
перехресного вступу. Передати 15 місць ліцензійного обсягу спеціальності
«Теплоенергетика» (денної та заочної форми) з ІЕСК в ІАПО. Додати записи у
Додатках 1 та 4.
Магістри

ІЕСК
ІАПО

«Теплоенергетика»
«Теплоенергетика»

Денна
15
-

Заочна
10
15

7.
Оголосити набір на заочну форму навчання для здобуття ступеня
магістра за спеціалізацію «Автомобільні дороги та аеродроми» спеціальності 192
«Будівництво та цивільна інженерія» в Інституті адміністрування та післядипломної
освіти за кошти фізичних та юридичних осіб за системою перехресного вступу.
Передати 10 місць ліцензійного обсягу спеціалізації «Автомобільні дороги та
аеродроми» (заочної форми) з ІБІД в ІАПО. Додати записи у Додатках 1 та 4.
Магістри

ІБІД
ІАПО

«Автомобільні дороги та аеродроми»
«Автомобільні дороги та аеродроми»

Денна
37
-

Заочна
10
10

8.
У додатку 10 до Правил прийому на навчання до Національного
університету «Львівська політехніка» у 2018 році («Правила прийому та зарахування
на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території України») у розділі ІV п. 4.2:
Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого
конкурсу (спеціальності:
«Архітектура та містобудування», «Дизайн»,
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Журналістика» та
«Пожежна безпека»), замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий
конкурс. Вагові коефіцієнти для спеціальностей, на які передбачений творчий
конкурс встановлюються такі:

«Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація» - 0,2 українська мова та література, 0,2 історія
України, 0,5 творчий конкурс (рисунок голови натурника, композиція, живопис);

«Журналістика» - 0,35 українська мова та література, 0,25 історія
України, 0,35 творчий конкурс (написання самостійної творчої праці);
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«Пожежна безпека» - 0,3 українська мова
математика, 0,35 творчий конкурс (креслення).

та література, 0,25

замінити на:
Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого
конкурсу (спеціальності:
«Архітектура та містобудування», «Дизайн»,
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»), проводиться
відповідний творчий конкурс. Для вступу на спеціальність «Журналістика»
передбачено проведення творчого заліку для допуску в конкурсі. Вагові коефіцієнти
для спеціальностей, на які передбачений творчий конкурс або творчий залік
встановлюються такі:
 «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація» - 0,2 українська мова та література, 0,2 історія
України, 0,5 творчий конкурс (рисунок голови натурника, композиція, живопис);
 «Журналістика» - творчий залік (для допуску в конкурсі), 0,35 українська мова
та література, 0,4 історія України, 0,25 іноземна мова (англійська мова; французька
мова; німецька мова; іспанська мова).
Зміни та доповнення до Правил прийому розглянуті та схвалені на засіданні
Вченої ради Університету (протокол № 44 від 30 травня 2018 р.).

Заступник голови
Вченої ради Університету
Секретар
Вченої ради Університету
Відповідальний секретар
Приймальної комісії

В. Павлиш
Р. Брилинський
М. Гончар
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