
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №30 від 04.09.2020 р. 

засідання Приймальної комісії ВНКЗ ЛОР  

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»  

1. Слухали: Про результати вступних випробувань вступників, що 

вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, ступеня 

магістр та вищої освіти. 

Ухвалили: Допустити до конкурсного відбору вступників, на навчання на 

основі освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавр, магістр та ступеня вищої 

освіти, відповідно до рейтингових списків. 

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

медична академія імені Андрея Крупинського» на бюджетну форму навчання, 

на спеціальність 223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та 

лікування для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти. 

Ухвалили: Зарахувати в число студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського» освітнього ступеня бакалавр, на основі 

повної загальної середньої освіти, за регіональним замовленням абітурієнтів: 

Спеціальність 223 Μедсестринствο, 

освітня програма Сестринська справа  

на основі повної загальної середньої освіти 

№ 

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

1 Панейко Надія Володимирівна  

2 Харачко Марта Володимирівна  

3 Сенишин Наталія Остапівна  

4 Медведюх Вікторія Василівна 

5 Копровська Вікторія Андріївна  

6 Чорновус Ольга Петрівна  

7 Бубес Софія Андріївна 

8 Уліцька Софія Богданівна  

9 Хомляк Павло Петрович  

10 Коновал Соломія Юріївна 

11 Крап Олена Ігорівна  

12 Лемішко Оксані Іванівна  

13 Романів Ірина Андріївна  

14 Кебус Марія Іванівна  

 

Спеціальність 224 Τехнοлοгії медичнοї діагнοстики та лікування,  

освітня  програма 

Лабοратοрна діагнοстика 

на основі повної загальної середньої освіти 

 



№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, пο батькοві вступника 

1.  Пилипій Ярина Михайлівна  

2.  Пластовець Аліна-Іустина Валеріївна  

3.  Ниш Галина Романівна 

4.  Паламарчук Віта Сергіївна 

5.  Кривко Юлія Михайлівна  

6.  Тодорова Вікторія Костянтинівна  

7.  Горошко Юлія Володимирівна 

3. Слухали: Про рекомендації на зарахування на спеціальність 226 

Фармація, промислова фармація, освітня програма Фармація (на основі вищої 

освіти), для здобуття ступеня бакалавра, за контрактом. 

Ухвалили: Затвердити список рекомендованих до зарахування вступників 

на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, освітня програма 

Фармація, (на основі вищої освіти), для здобуття ступеня бакалавра, за 

контрактом, надати рекомендації до зарахування, відповідно до рейтингового 

списку. 

4. Слухали: Про рекомендації на зарахування на спеціальність 223 

Медсестринство, Сестринська справа вечірня форма здобуття освіти (на основі 

вищої освіти) для здобуття освітньо-професійного рівня фаховий молодший 

бакалавр. 

Ухвалили: Затвердити список рекомендованих до зарахування вступників 

на спеціальність 223 Медсестринство, Сестринська справа, вечірня форма 

здобуття освіти (на основі вищої освіти) для здобуття освітньо-професійного 

рівня фаховий молодший бакалавр, за контрактом надати рекомендації до 

зарахування, відповідно до рейтингового списку. 

5. Слухали: Про рекомендації на зарахування на спеціальність 223 

Медсестринство, Сестринська справа денна форма здобуття освіти (на основі 

вищої освіти) для здобуття освітньо-професійного рівня фаховий молодший 

бакалавр. 

Ухвалили: Затвердити список рекомендованих до зарахування вступників 

на спеціальність 223 Медсестринство, Сестринська справа, денна форма 

здобуття освіти (на основі вищої освіти) для здобуття освітньо-професійного 

рівня фаховий молодший бакалавр, за контрактом надати рекомендації до 

зарахування, відповідно до рейтингового списку. 


