
П Р О Т О К О Л    № 6 

засідання Приймальної комісії  

Національного університету «Львівська політехніка» 

від 07 липня  2021 року 

 

 

1. Про затвердження результатів апеляцій. 

Доповідач: голова апеляційної комісії Жежнич П.І. 

 

2. Про затвердження результатів першої сесії творчих конкурсів для вступу 

на спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту 

архітектури та дизайну на місця державного та регіонального замовлення. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

3. Про затвердження результатів ЄВІ вступника Вишневського Святослава 

Юрійовича. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

4. Про допуск вступників на базі ПЗСО до складання вступних іспитів. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

5. Про затвердження процедури надання рекомендації щодо зарахування та  

коригування списків рекомендованих до зарахування вступників на навчання за 

ОП підготовки бакалаврів  на основі повної загальної середньої освіти у 2021 

році. 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

6.Різне 
 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів апеляцій. 

 

Доповідач: голова апеляційної комісії Жежнич П.І. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити результати апеляцій. 

 (протоколи апеляційної комісії додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Присутні  – 43 члени Приймальної комісії. 

Відсутні   – Небесний Р.В., Холод П.Ф.,  Хавалко В.М., Гарасимів Т.З., 

Білоус О.П., Іванець Л.В., Шемелюк Г.О., Костюк І.В., Брегін 

М.Г., Камінський Б.Т., Романчук В.І, Жулин Я.Є., Ляшеник А.В., 

Овчарук В.В., Николяк О. Т., Завальний В.В. 



 

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів першої сесії творчих 

конкурсів для вступу на спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти Інституту архітектури та дизайну на місця державного та регіонального 

замовлення. 

 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити результати першої сесії творчих конкурсів для 

вступу на спеціальності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Інституту 

архітектури та дизайну на місця державного та регіонального замовлення. 

(список з результатами творчих конкурсів додається). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження результатів ЄВІ вступника 

Вишневського Святослава Юрійовича. 

 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити результати ЄВІ вступника Вишневського 

Святослава Юрійовича. 

(результати додаються) 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: Про допуск вступників на базі ПЗСО до складання вступних 

іспитів. 

 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: Допустити до складання вступних іспитів вступників 

пільгових категорій, які згідно із Умовами прийому на навчання у 2021 році 

мають на це право. 

(списки допущених до складання іспитів додаються). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження процедури надання рекомендації щодо 

зарахування та  коригування списків рекомендованих до зарахування 

вступників на навчання за ОП підготовки бакалаврів  на основі повної загальної 

середньої освіти у 2021 році. 



 

Доповідач: відповідальний секретар ПК Гончар М.Ф. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити процедуру надання рекомендації щодо 

зарахування та  коригування списків рекомендованих до зарахування 

вступників на навчання за ОП підготовки бакалаврів  на основі повної загальної 

середньої освіти у 2021 році. 

(додається). 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова  

Приймальної комісії                                                                     Ю. Бобало 

 

 

 

Відповідальний секретар                                        М. Гончар 


