Додаток 12
до Правил прийому
до Національного університету
«Львівська політехніка» у
2018 році
Відповідно до:
- Наказу МОН України №139-л від 21.02.2018 року та рішення Ліцензійної
комісії МОН України від 21.02.2018 року (протокол №86), щодо видачі ліцензії
на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення
провадження освітньої діяльності (започаткування, збільшення нової
спеціальності, рівня вищої освіти);
- Наказу МОН України №242-л від 14.03.2018 року та рішення Ліцензійної
комісії МОН України від 13.03.2018 року (протокол №87/2), щодо видачі ліцензії
на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення
провадження освітньої діяльності (започаткування, збільшення нової
спеціальності, рівня вищої освіти);
- Постанови кабінету міністрів №789 «Про затвердження порядку прийому
на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань
«Публічне управління та адміністрування»» від 29.07.2009 року зі змінами;
- Постанови кабінету міністрів №82 «Про внесення змін до постанов КМУ
від 29.07.2009р. №789 і від 01.04.2013 №255» від 14.02.2018 року;
- Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році;
- Подань директорів ННІ НУ «Львівська політехніка»,
внести зміни до Правил прийому на навчання до Університету у 2018 році:
1.
Встановити ліцензійні обсяги спеціальностей першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти 124 «Системний аналіз» і 162 «Біотехнології та біоінженерія», та
додати нові записи у Додатку 1:
Бакалаври
124 «Системний аналіз»
162 «Біотехнології та біоінженерія»

Денна
110
60

Заочна
15
15

2.
Розподілити ліцензійний обсяг та додати нові записи у додатку 3, щодо
прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) за
спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології»:
Бакалаври
126 «Інформаційні системи та
технології»

Наявний
ліцензований обсяг

Скорочений
термін

100

30

3. Оголосити прийом на спеціалізацію «Консолідована інформація»
спеціальності магістерського рівня 124 «Системний аналіз» за кошти фізичних та
юридичних осіб, розподілити ліцензійний обсяг спеціальності магістерського рівня

124 «Системний аналіз» в межах чотирьох спеціалізацій та додати нові записи у
додатках 1, 4:
Магістри 124
Спеціалізації
Системний аналіз (ОНП)
Системи і методи прийняття рішень
Аналіз даних (Data Science)
Консолідована інформація

Денна
10
20
35
15

Заочна
15
15
15

4. У розділі ІV у п. 4.5 додати абзац такого змісту:
«Приймання заяв і документів, фахові випробовування, конкурсний відбір та
зарахування на навчання вступників із числа державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування на освітній рівень магістра на навчання за вечірньою
та заочною формами за державним замовленням Національного агентства України з
питань державної служби:
Етапи вступної кампанії
Вечірня та заочна форми
навчання
Початок прийому заяв та документів
02 квітня
Закінчення прийому заяв та документів
26 липня
Термін проведення співбесіди з питань,
27 липня
що стосуються державного управління
Терміни проведення вступних
27 липня – 31 липня
випробувань
Термін оприлюднення рейтингового
списку вступників з наданням
03 серпня
рекомендацій
Погодження рішення про зарахування з
Національним агентством з питань
до 20 серпня
державної служби
Терміни подачі оригіналів документів
не пізніше 18.00 години 20 серпня
Терміни зарахування
не пізніше 23 серпня
»
5. У розділі VІ у п. 6.15
Конкурсний відбір вступників на освітній рівень магістра на навчання за
денною формою за державним замовленням за договорами-направленнями органів,
установ державної влади та місцевого самоврядування та заочною формою за
державним замовленням за рекомендацією органів, установ державної влади та
місцевого самоврядування здійснюється на підставі конкурсного балу, який
обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів з основ держави і права,
основ економіки за 100-бальною шкалою. Співбесіда проводиться з питань, що
стосуються державного управління відповідно до Положення про проведення
співбесіди зі вступниками до Університету та Регламенту.
замінити на:
Конкурсний відбір вступників із числа державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування на освітній рівень магістра на навчання за
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вечірньою і заочною формами навчання за державним замовленням
Національного агентства України з питань державної служби здійснюється на
підставі конкурсного балу, який обчислюється як сума балів результатів
вступних випробувань з основ держави і права та основ економіки (за 100бальною шкалою) та іноземної мови (за 100-бальною шкалою). Вступники
допускаються до участі у вступних випробуваннях за умови успішного
проходження співбесіди з питань, що стосуються державного управління,
відповідно до Положення про проведення співбесіди з вступниками до
Університету та Регламенту.
6. Виправити та додати нові записи у додатках 1 та 4 щодо уточнення назв
спеціалізацій на які оголошено прийом у 2018 році:
Код
Інститут
Назва спеціалізації
спеціальності
076
ІСТР
Комерційна діяльність та міжнародний трансфер товарів
101
ІСТР
Екологічний контроль та аудит
122

ІКТА

126
136

ІКНІ
ІІМТ

275
275

ІІМТ
ІІМТ

Комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами
(автомобільний транспорт)
Інформаційні системи та технології
Литво за видами (художнє, ювелірне, стоматологічне та
ортопедичне)
Організація і регулювання дорожнього руху
Організація перевезень і управління на транспорті (за
видами транспорту)

Зміни та доповнення до Правил прийому розглянуті та схвалені на засіданні
Вченої ради Університету (протокол № 42 від 27 березня 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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