
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №19 від 03.08.2020 р. 

засідання Приймальної комісії ВНКЗ ЛОР  

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»  

1. Слухали: Про переведення студентів з контрактної форми навчання 

в число студентів за державним замовленням, на вільні вакантні місця на 

спеціальність 223 Медсестринство, освітньо-професійна програма Сестринська 

справа. 

Ухвалили: Перевести на вакантні місця регіонального замовлення 

студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр, на основі 

базової загальної середньої освіти: 

 

Спеціальність 223 Μедсестринствο, 

освітньо-професійна програма Сестринська справа  

на основі базової загальної середньої освіти 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та пο батькοві вступника 

1  Сторощук Марта Ярославівна 

2  Мартиняк Христина Мар’янівна 

3  Щенсна Божена-Марія Андріївна 

 

2.Слухали: Про переведення студентів з контрактної форми навчання в 

число студентів за державним замовленням, на вільні вакантні місця на 

спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, освітньо-

професійна програма Лабораторна діагностика. 

Ухвалили: Перевести на вакантні місця регіонального замовлення 

студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр, на основі 

базової загальної середньої освіти: 

 

Спеціальність 224 Τехнοлοгії медичнοї діагнοстики та лікування,  

освітньо-професійна програма 

Лабοратοрна діагнοстика 

на основі базової загальної середньої освіти 

 

№ 

Прізвище, ім’я та пο батькοві вступника п/п 

 

1  Уличний Денис 

2  Думас Ілона Ростиславівна 



3.Слухали: Про готовність прийому документів для отримання 

освітнього ступеня магістр. 

Ухвалили:  

1. Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії 

прийняти до відома. 

2. Технічним секретарям ознайомитись зі змістом реєстраційної 

книги, необхідними бланками (заява, аркуш результатів вступних 

випробувань, розписка, повідомлення, тощо) з метою правильної 

реєстрації абітурієнтів. 

3. Технічним секретарям щоденно заповнювати алфавітну книгу. 

4. Заступнику відповідального секретаря Сидор О.К. здійснювати 

контроль за правильністю  та своєчасністю внесення відомостей та даних 

про вступників в ЄДЕБО. 

4.Слухали: Про прийом заяв на основі базової загальної середньої освіти. 

Ухвалили: Затвердити правильний (перерахований/обрахований) 

середній бал додатку до атестата про повну загальну середню освіту та внести 

його у ЄДЕБО на спеціальність 221 Стоматологія, освітньо-професійну 

програму «Стоматологія ортопедична» для здобуття фахового молодшого 

бакалавра за період з 03.08.2020 р. по 04.08.2020 р. 


