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________________________________________________________________________________
Про підготовку роботи та створення підрозділів Приймальної комісії у 2020 р.
Головував
Заступники голови комісії
Присутні члени комісії

Відповідальний секретар
Заступник відповідального секретаря

Янків М.Д.
Миронюк В.М.
Стадник М.Є.
Гнилянська О.В.
Даниленко Н.Б.
Семак С.С.
Ковалик С.Я.
Вареник В.А.
Кульчицький І.І.
Бойчишин З.М.
Гринюк І.Л.
Бучило Я.І.
Іванів В.В.
Павлось О.Р.
Дах М.І.
Ткач П.В.

1. Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у
2020 році, затверджених наказом № 1285 від 11.10.2019 Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти»
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.12.2019 р. № 1192/34143), і для
забезпечення належної роботи Приймальної комісії у 2020 році підготувати необхідні
технічні (комп’ютери, копіювальну техніку тощо), канцелярські та інші засоби.
2. З метою забезпечення належної роботи Приймальної комісії у 2020 році підготувати
пропозиції до наказу про створення наступних підрозділів Приймальної комісії у
такому складі:

№ Прізвище, ім’я,
Посада
з/п
по-батькові
Предметні екзаменаційні комісії при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти за спеціальними умовами щодо участі у конкурсному
відборі у відповідності до Умов прийому та Правил прийому
предметна комісія з української мови та літератури
1 Шевчук Н.В.
доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін
Львівської філії Європейського університету (голова комісії)
2 Бойчишин З.М.
викладач кафедри ФЕПД
3 Гординська О.І.
директор бібліотеки
предметна комісія з історії України
1 Ганаковська О.Л.
вчитель історії вищої категорії Львівської спеціалізованої загальноосвітньої
школи-інтернату «Довіра»
2 Гнатишин Л.М.
вчитель історії Дублянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
3 Перерва В.В.
вчитель історії Львівського ліцею № 66
предметна комісія з математики
1 Семак С.С.
доцент кафедри ФЕПД (голова комісії)
2 Симовоник І.Б.
викладач Українського католицького університету
3 Стадник М.Є.
в.о. зав. кафедри МАЕ
предметна комісія з іноземної мови
1 Ковалик С.Я.
ст. викладач кафедри ФЕПД (голова комісії)
2 Ткач П.В.
викладач кафедри ФЕПД
3 Гринюк І.Л.
викладач кафедри ФЕПД

