
Протокол № 35 

засідання приймальної комісії 
Львівського торговельно-економічного університету 

від 31 липня  2018 року 
 

Порядок денний 

1. Затвердження результатів вступного випробування з іноземної мови з 

абітурієнтами денної форми навчання ступеня магістр. 

2. Затвердження результатів вступного випробування з іноземної мови з 

абітурієнтами заочної форми навчання ступеня магістр. 

3. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників ступеня 

бакалавр денної форми навчання.  

4. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників ступеня 

бакалавр заочної форми навчання.  

5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників ступеня 

магістр денної форми навчання.  

6. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників ступеня 

магістр заочної форми навчання.  

 

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

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

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

тестування з фахових дисциплін мінімальну кількість балів 110 (голосували: “за” 

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

2. 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 фахової дисципліни мінімальну кількість балів 110 (голосували: “за” 

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

3. УХВАЛИЛИ: Затвердити сформований рейтинговий список вступників 

ступеня бакалавр денної форми навчання та оприлюднити його шляхом 

розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті 

університету (голосували: “за” – 19, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

4. УХВАЛИЛИ: Затвердити сформований рейтинговий список вступників 

ступеня бакалавр заочної форми навчання та оприлюднити його шляхом 

розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті 

університету (голосували: “за” – 19, “проти” – немає, “утримались” – немає). 



5. УХВАЛИЛИ: Затвердити сформований рейтинговий список вступників 

ступеня магістр денної форми навчання та оприлюднити його шляхом розміщення 

на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету 

(голосували: “за” – 19, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

6. УХВАЛИЛИ: Затвердити сформований рейтинговий список вступників 

ступеня магістр заочної форми навчання та оприлюднити його шляхом 

розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті 

університету (голосували: “за” – 19, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

 

 

 

Голова приймальної комісії                                     проф. П.О. Куцик  

        

Відповідальний секретар 

приймальної комісії               доц. Р. В. Бойко 
 

 


