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засідання приймальної комісії 
Львівського торговельно-економічного університету 

від 25 вересня  2018 року 
 

Порядок денний 

1. Затвердження результатів додаткового 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 бакалавр. 

3. Затвердження результатів додаткового вступного випробування з фахових 

дисциплін з абітурієнтами заочної форми навчання ступеня магістр. 

4. Затвердження результатів додаткового вступного випробування з фахових 

дисциплін з абітурієнтом-іноземцем денної форми навчання ступеня магістр. 

5. Затвердження результатів додаткового вступного випробування з фахових 

дисциплін з абітурієнтом-іноземцем заочної форми навчання ступеня магістр. 

6. Зарахування на навчання іноземців для здобуття ступеня бакалавра денної 

форми навчання. 

7. Про заяви абітурієнтів. 

 

1. УХВАЛИЛИ: 1. Результати тестування з абітурієнтами заочної форми 

навчання, ступеня бакалавр затвердити (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, 

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

фахової дисципліни мінімальну кількість балів 135 (голосували: “за” – 18, “проти” – 

немає, “утримались” – немає). 

 

2. УХВАЛИЛИ: 1. Результати тестування абітурієнтів заочної форми 

навчання, ступеня бакалавр затвердити згідно додатків 1-7 (голосували: “за” – 18, 

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

тестування з фахової дисципліни мінімальну кількість балів 140 (голосували: “за” – 

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

 

3. УХВАЛИЛИ: 1. Результати тестування з абітурієнтами заочної форми 

навчання, ступеня магістр затвердити згідно додатків 8-13 (голосували: “за” – 18, 

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

додаткового тестування з фахової дисципліни мінімальну кількість балів 115 

(голосували: “за” – 18, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

 

4. УХВАЛИЛИ: 1. Результати додаткового вступного випробовування з 

абітурієнтом-іноземцем денної форми навчання, ступеня магістр за спеціальністю 

”Менеджмент” затвердити згідно додатку 14 (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, 

“утримались” – немає). 2. Встановити за результатами додаткового вступного 

випробовування для допуску до участі у конкурсі даної категорії  вступників  

мінімальну кількість балів 135. (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, “утримались” 



– немає). 

 

5. УХВАЛИЛИ: 1. Не затверджувати результати додаткового вступного 

випробовування з абітурієнтом-іноземцем заочної форми навчання, ступеня магістр 

за спеціальністю ”Менеджмент”, у зв'язку із відсутністю результату - неявка 

абітурієнта на вступне випробування (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, 

“утримались” – немає).  

 

6. УХВАЛИЛИ: 1. Зарахувати на навчання на вакантні місця спеціальності 

”Міжнародні економічні відносини” ОП ”Міжнародний бізнес (англ. мова навчання)” 

денної форми навчання іноземців Мааруфа Хуссейна Махмуда та Камала Мохамеда 

згідно з додаток 15 (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

 

7. УХВАЛИЛИ: Задовольнити заяви абітурієнтів (голосували: “за” – 18, 

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

 

Голова приймальної комісії                                      проф. П.О.Куцик  

        

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії                      доц. Р. В. Бойко 


