
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №28 від 31.08.2020 р. 

засідання Приймальної комісії ВНКЗ ЛОР  

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»  

1. Слухали: про зарахування в число студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського» за контрактом, на всі 

спеціальності (освітньо-професійні програми), для здобуття фахового 

молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти. 

Ухвалили: зарахувати в число студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського» освітнього ступеня фаховий молодший 

бакалавр, на основі базової загальної середньої освіти, на умовах контракту 

абітурієнтів:  

Спеціальність 223 Μедсестринствο, 

освітньо-професійна програма Сестринська справа  

на основі базової загальної середньої освіти 
 

№ 

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

1  Меднікова Аліна-Марія Романівна 

 

Спеціальність 221 Стоматологія,  

освітньо-професійна програма 

Стоматологія ортопедична 

на основі базової загальної середньої освіти 

 

№ 

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

1  Чміленко Марко Андрійович 

 

2. Слухали: Про укладання угод на платну форму навчання. 

Ухвалили: Розпочати укладання договорів, для осіб, що вступають за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 

3. Слухали: Про перерахунок та затвердження середнього бала 

документа про освіту. 

Ухвалили: Затвердити правильний (перерахований/обрахований) 

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

його у ЄДЕБО. 

4. Слухали: Про допуск до участі у конкурсному відборі та до 

вступних випробувань абітурієнтів, які подали заяви на вступ до Академії 

29.08.2020 р.-31.08.2020р. 



Ухвалили: Допустити до конкурсного відбору на навчання в Академії 

та встановити статус заяві «Допущено до конкурсу» абітурієнтам, що надали 

всі документи зазначені в Правилах прийому (зі змінами) у 2020 році.  

5. Слухали: Про поновлення студентки після відпустки по догляду за 

дитиною . 

Ухвалили: Зарахувати в число студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського» на спеціальність 223 Медсестринство, 

спеціалізація «Сестринська справа» освітнього рівня бакалавр на ІІ курс в групу 

ІІ МС-21, на контрактну форму навчання, Гришан Анну Андріївну. 

6. Слухали: Про зарахування студентів, у зв’язку з відрахуванням з 

інших закладів. 

Ухвалили: Зарахувати в число студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського»  

Макаренко Анастасію Вадимівну, на ІІ курс факультету № 1 (денна 

форма навчання), спеціальність 224 Технології медичної діагностика та 

лікування спеціалізація «Лабораторна діагностика» освітнього ступеня 

бакалавр, гр. ІІ ЛД-21, за контрактом, з обов’язковою доздачею академрізниці. 

Головач Терезу Андріївну, на ІІ курс факультету № 1 (денна форма 

навчання), спеціальність 223 Медсестрнство спеціалізацію «Сестринська 

справа» освітнього ступеня бакалавр, гр. ІІ МС-21, за контрактом, з 

обов’язковою доздачею академрізниці. 

Донич Вікторію Володимирівну, на ІІІ курс факультету № 2 (денна 

форма навчання), спеціальність 223 Медсестрнство освітньо-професійна 

програма «Акушерська справа» освітньо-професійного рівня молодший 

спеціаліст , гр. ІІІ АК-11, за контрактом, з обов’язковою доздачею 

академрізниці. 

7. Слухали: Про рекомендації на зарахування на спеціальність 223 

Медсестринство, освітня програма Медсестринство, для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра за регіональним замовленням. 

Ухвалили: Затвердити список рекомендованих до зарахування 

вступників на спеціальність 223 Медсестринство освітня програма 

Медсестринство, на основі ступеня бакалавра, для здобуття ступеня магістр за 

регіональним замовленням, відповідно до рейтингового списку. 

8. Слухали: Про рекомендації на зарахування на спеціальності 223 

Медсестринство, освітня програма Медсестринство, для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня магістра за контрактною формою навчання. 

Ухвалили: Затвердити список рекомендованих до зарахування 

вступників на спеціальність 223 Медсестринство освітня програма 

Медсестринство, на основі ступеня магістра, для здобуття ступеня магістр за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб, відповідно до рейтингового списку. 


