
П Р О Т О К О Л    № 5 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 03 червня 2021 року 

 

 

1. Про завершення 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. 

 

2. Про допуск вступника Вишневського Святослава Юрійовича до складання 

вступного іспиту з іноземної мови у Львівській політехніці. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

3. Про затвердження розкладів для проведення вступних випробувань, апеляцій, 

співбесід, іспитів. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

4. Про внесення змін до Положення «Про прийом на навчання за освітньо-

професійними та освітньо-науковими програмами підготовки магістрів до 

національного університету «Львівська політехніка»». 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

5. Про внесення змін до «Порядку прийому та зарахування до Національного 

університету «Львівська політехніка» осіб, які проживають на тимчасово 

окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської 

областей».  

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

6. Про початок реєстрації вступників для участі в творчих конкурсах та іспитах для 

вступу на спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на місця 

державного та регіонального замовлення. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

7. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: про завершення 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. 

Присутні  – 54 члени Приймальної комісії. 

Відсутні   – Піх З.Г., 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. 



УХВАЛИЛИ: інформацію про завершення реєстрації вступників для 

складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового 

вступного випробування для вступу в магістратуру взяти до уваги. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: про допуск вступника Вишневського Святослава 

Юрійовича до складання вступного іспиту з іноземної мови у Львівській 

політехніці». 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: відповідно до:  Умов прийому на навчання для здобуття 

вищої освіти у 2021 році; Переліку захворювань та патологічних станів, що 

можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання затвердженого спільним Наказом МОН України та МОЗ України 

від 29.08.2016 № 1027/900; Правил прийому на навчання до Національного 

університету «Львівська політехніка» у 2021 році; Заяви та медичної довідки 

вступника Вишневського Святослава Юрійовича: 

1. Скасувати реєстрацію на ЄВІ вступникові 

Вишневському Святославу Юрійовичу; 

2. Дозволити вступникові Вишневському Святославу 

Юрійовичу здавати вступний іспит з іноземної мови у Львівській політехніці з 

дотримання усіх необхідних вимог передбачених законодавством. 

 (копія заяви та медичної довідки вступника додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: про затвердження розкладів для проведення вступних 

випробувань, апеляцій, співбесід, іспитів. 
Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити: 

- Розклад проведення вступних випробувань для вступників на І-й 

курс навчання за освітніми програмами підготовки магістрів до 

Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році; 

- Розклад  проведення співбесіди  і  вступних  випробувань (творчих 

конкурсів) для вступників в ІАРД та з числа пільгових категорій  на основі 

повної загальної середньої освіти  на навчання за ОП підготовки бакалаврів 

до Національного університету «Львівська політехніка» у 2021 році;    

- Розклад  проведення фахових вступних випробувань  для 

вступників на навчання за ОП підготовки бакалавра  на основі диплому 

молодшого спеціаліста (бакалавра, магістра) до Національного університету 

«Львівська політехніка» у 2021 році;    

- Розклад проведення апеляцій щодо вступних випробувань при 

вступі на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 

2020 році. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 



4. СЛУХАЛИ: про внесення змін до Положення «Про прийом на навчання 

за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки 

магістрів до національного університету «Львівська політехніка»». 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до Положення «Про прийом на навчання за 

освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки 

магістрів до національного університету «Львівська політехніка»». 
(зміни додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

5. СЛУХАЛИ: про внесення змін до «Порядку прийому та зарахування до 

Національного університету «Львівська політехніка» осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та 

Луганської областей». 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: внести зміни до «Порядку прийому та зарахування до 

Національного університету «Львівська політехніка» осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та 

Луганської областей». 
(зміни додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

6. СЛУХАЛИ:  про початок реєстрації вступників для участі в творчих 

конкурсах та іспитах для вступу на спеціальності першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти на місця державного та регіонального замовлення. 
Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію про початок реєстрації вступників для участі 

в творчих конкурсах та іспитах для вступу на спеціальності першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на місця державного та регіонального 

замовлення взяти до уваги. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 
                 Голова Приймальної комісії                                                     Ю. Бобало 

 

 

 

Відповідальний секретар                                 М. Гончар 


