
Протокол № 15 

засідання приймальної комісії 
Львівського торговельно-економічного університету 

 
 

м. Львів                                                                                            від 25 серпня 2020 року 

 

Порядок денний 

 

1. Затвердження заяв абітурієнтів, поданих в онлайн режимі для реєстрації на 

складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови для участі в конкурсному 

відборі на навчання для здобуття ступеня магістра. 

2. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників ступеня бакалавр 

повного терміну денної форми навчання.  

3. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників ступеня бакалавр 

повного терміну заочної форми навчання.  

4. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників ступеня магістр 

денної форми навчання спеціальності "Право".  

5. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників ступеня магістр 

заочної форми навчання спеціальності "Право".  

6. Про розклади вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавра, магістра та 

доктора філософії. 

 

 

1. УХВАЛИЛИ: Затвердити подані в онлайн режимі заяви абітурієнтів, що 

пройшли реєстрацію в УЦОЯО для здачі Єдиного вступного іспиту з іноземної мови у 

відповідності з додатком 1 (голосували: “за” – 18, “проти” – немає, “утримались” – 

немає). 

 

2. 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” – 18, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

 

3. 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” – 18, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

 

4. 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” – 18, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

 

 



5. 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” – 18, “проти” – немає, “утримались” – немає). 

 

6. УХВАЛИЛИ: Затвердити розклади вступних випробувань для здобуття 

ступеня бакалавра, магістра та доктора філософії (додатки 52 - 54) (голосували: "за" – 

18, "проти" – немає, "утримались" – немає). 

 

 

Голови приймальної комісії             проф. П. О. Куцик 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії               доц. Р. В. Бойко 


