
Протокол № 26 

засідання приймальної комісії 
Львівського торговельно-економічного університету 

від 18 липня  2018 року 
 

Порядок денний 

 

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

ступеня бакалавра. 

2. Розгляд заяв іноземців, поданих для здобуття ступеня бакалавра на денній 

формі навчання. 

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

ступеня бакалавра. 

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

ступеня магістра. 

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

ступеня магістра. 

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: 1. Допустити абітурієнтів до участі у конкурсному відборі 

згідно з додатком 1  (голосували: “за” – 17, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

2. Встановити мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок 

із загальноосвітніх предметів: 181 Харчові технології на рівні - 1 балу, 292 

Міжнародні економічні відносини (спеціалізація "Міжнародний бізнес" (англ. мова 

навчання) - 3,4 бали  (голосували: “за” – 17, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

3. Вступне випробовування з абітурієнтами-іноземцями  провести 25 липня 2018 року 

о 9.00 год. (голосували: “за” – 17, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

 

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

конкурсному відборі згідно з додатком 2 (голосували: “за” – 17, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 

 

4. УХВАЛИЛИ: Допустити абітурієнтів до вступних випробувань та 

конкурсному відборі згідно з додатком 3 (голосували: “за” –17, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 

 

5. УХВАЛИЛИ: Допустити абітурієнтів до вступних випробувань та 

конкурсному відборі згідно з додатком 4 (голосували: “за” – 17, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 



6. УХВАЛИЛИ: Затвердити акти про допущені технічні помилки і дозволити 

скасувати заяви, зареєстровані в єдиній державній електронній базі з питань освіти, 

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

“утримались” – немає). 

 

 

Заступник голови приймальної комісії                   проф. М. Ю. Барна 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                      доц. Р. В. Бойко 


