
 

Протокол № 18 

засідання приймальної комісії  

Львівського торговельно-економічного університету 

від 20 липня 2017 року 

Порядок денний 

1. Розгляд заяв абітурієнтів денної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня бакалавра. 

2. Розгляд заяв абітурієнтів заочної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня бакалавра. 

3. Розгляд заяв абітурієнтів денної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня магістра. 

4. Розгляд заяв абітурієнтів заочної форми навчання, поданих для здобуття 

ступеня магістра. 

5. Затвердження результатів додаткового вступного випробування 

абітурієнтами денної та заочної форми навчання ступеня магістр за 

спеціальністю 081 ”Право” на основі ступеня бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю. 

6. Про скасування заяв, зареєстрованих в єдиній державній електронній базі з 

питань освіти. 

 

1. УХВАЛИЛИ: Допустити абітурієнтів до участі у вступних випробуваннях та 

конкурсному відборі згідно з додатком 1 (голосували: “за” – 

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

 

2. УХВАЛИЛИ: Допустити абітурієнтів до участі у вступних випробуваннях та 

конкурсному відборі згідно з додатком 2 (голосували: “за” – 

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

 

3. УХВАЛИЛИ: Допустити абітурієнтів до вступних випробувань згідно з 

додатком 3 (голосували: “за” –17, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 

 

4. УХВАЛИЛИ: Допустити абітурієнтів до вступних випробувань згідно з 

додатком 4 (голосували: “за” – 17, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 

 

5. УХВАЛИЛИ: 1. Результати додаткового тестування з абітурієнтами заочної 

форми навчання, ступеня магістр за спеціальністю ”Право” 

затвердити (голосували: “за” – 17, “проти” – немає, “утримались” – 

немає). 

2. Встановити за результатами здачі додаткового тестування для 

допуску до участі у вступних випробуваннях даної категорії 

вступників мінімальну кількість балів 125 (голосували: “за” – 17, 

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

 

6. УХВАЛИЛИ: Затвердити акт про допущену технічну помилку і дозволити 



 

скасувати заяву, зареєстровану в єдиній державній 

електронній базі з питань освіти, на підставі рішення 

приймальної комісії (голосували: “за” – 17, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 
 
Голова приймальної комісії    проф. П. О. Куцик 
 
Відповідальний секретар 

приймальної комісії     доц. Р. В. Бойко 


