
П Р О Т О К О Л    № 4 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 07 травня 2021 року 

 

 

1. Про затвердження результатів ІІ туру Всеукраїнської олімпіади Національного 

університету «Львівська політехніка». 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

2. Про затвердження результатів випускних випробувань слухачів підготовчих 

курсів Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної 

орієнтації. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

3. Про внесення змін до Положення «Про апеляційну комісію Національного 

університету «Львівська політехніка»». 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

4. Про початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з 

іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування для вступу в 

магістратуру. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

5. Різне. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: про затвердження результатів ІІ туру Всеукраїнської 

олімпіади Національного університету «Львівська політехніка». 
Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити результати ІІ туру Всеукраїнської олімпіади 

Національного університету «Львівська політехніка». 
(результати ІІ туру Всеукраїнської олімпіади додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

 

2. СЛУХАЛИ:  про затвердження результатів випускних випробувань 

слухачів підготовчих курсів Інтелектуального навчально-наукового центру 

професійно-кар’єрної орієнтації. 

Присутні  – 53 члени Приймальної комісії. 

Відсутні   – Піх З.Г., Черкес Б.С., Холод П.Ф., Тревого І.С., Мороз О.І., 

Хомишин І.Ю., Стрихалюк Б.М., Хором`як Й.Я., Іванець Л.В., 

Шемелюк Г.О., Костюк І.В., Брегін М.Г., Камінський Б.Т., 

Дещинський Ю.Л.,  Жулин Я.Є., Ляшеник А.В., Овчарук В.В., 

Завальний В.В. 



Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. затвердити результати випускних випробувань слухачів 

підготовчих курсів Інтелектуального навчально-наукового центру 

професійно-кар’єрної орієнтації. 

2. затвердити додаткові бали за результатами випускних 

випробувань слухачів підготовчих курсів Інтелектуального навчально-

наукового центру професійно-кар’єрної орієнтації. 

(списки із результатами та додатковими балами додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ:  про внесення змін до Положення «Про апеляційну комісію 

Національного університету «Львівська політехніка»». 
Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до Положення «Про апеляційну комісію 

Національного університету «Львівська політехніка»». 
(зміни до Положення «Про апеляційну комісію Національного університету 

«Львівська політехніка»» додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  про початок реєстрації вступників для складання єдиного 

вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробування для вступу в магістратуру. 
Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. інформацію про початок реєстрації вступників для 

складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробування для вступу в магістратуру взяти до уваги. 

2. директорам ННІ  взяти під особистий контроль процес 

реєстрації  вступників на кафедрах та в деканатах інститутів для складання 

єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного 

випробування для вступу в магістратуру. 
  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 
                 Голова Приймальної комісії                                                     Ю. Бобало 

 

 

 

Відповідальний секретар                                 М. Гончар 


