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Порядок денний 

 

1. Затвердження результатів вступного випробування з фахових дисциплін з 

абітурієнтами заочної форми навчання ступеня бакалавр. 

2. Затвердження результатів вступного випробування з фахових дисциплін з 

абітурієнтами заочної форми навчання ступеня магістр. 

3. Затвердження результатів вступного випробування з іноземної мови з 

абітурієнтами заочної форми навчання ступеня магістр 

4. Затвердження результатів тестування зі спеціальності з абітурієнтами денної та 

заочної форм навчання, ступеня доктора філософії. 

5. Затвердження результатів тестування з іноземної мови з абітурієнтами денної 

та заочної форм навчання, ступеня доктора філософії. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 1. Результати тестування з фахових дисциплін абітурієнтів 

заочної форми навчання, ступеня бакалавр затвердити (голосували: “за” – 19, “проти” 

– немає, “утримались” – немає). 2. Встановити за результатами здачі тестування з 

фахових дисциплін мінімальну кількість балів 120 (голосували: “за” – 19, “проти” – 

немає, “утримались” – немає). 

2. УХВАЛИЛИ: 1. Результати тестування з фахових дисциплін абітурієнтів 

заочної форми навчання, ступеня магістр затвердити (голосували: “за” – 19, “проти” – 

немає, “утримались” – немає). 2. Встановити за результатами здачі тестування з 

фахових дисциплін мінімальну кількість балів 115 (голосували: “за” – 19, “проти” – 

немає, “утримались” – немає). 

3. УХВАЛИЛИ: 1. Результати тестування з іноземної мови абітурієнтів заочної 

форми навчання, ступеня магістр затвердити (голосували: “за” – 19, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 2. Встановити за результатами здачі тестування з фахових 

дисциплін мінімальну кількість балів 135 (голосували: “за” – 19, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 

4. УХВАЛИЛИ: 1. Результати тестування зі спеціальності із абітурієнтами денної 

та заочної форм навчання, ступеня доктора філософії затвердити (голосували: “за” – 

19, “проти” – немає, “утримались” – немає). 2. Встановити за результатами здачі 

тестування зі спеціальності мінімальну кількість балів 130 (голосували: “за” – 19, 

“проти” – немає, “утримались” – немає). 



5. УХВАЛИЛИ: Результати тестування з іноземної мови із абітурієнтами денної 

та заочної форм навчання, ступеня доктора філософії затвердити (голосували: “за” – 

19, “проти” – немає, “утримались” – немає). 2. Встановити за результатами здачі 

тестування з іноземної мови мінімальну кількість балів 118 (голосували: “за” – 19, 

“проти” – немає, “утримались” – немає). 
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