
ПРОТОКОЛ  № 43 

засідання  Приймальної комісії 
Комунального закладу вищої освіти Львівської обласної ради 

„Львівська медична академія імені Андрея Крупинського” 
 

Від 22 вересня 2022 року 
 

ПРИСУТНІ: 
1. КРИВКО Ю.Я. – голова Приймальної комісії, ректор КЗВО ЛОР „Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського”;  

2. СОЙКА Л.Д.  – проректор з навчальної роботи КЗВО ЛОР „Львівська медична 
академія імені Андрея Крупинського” ; 

3. АНДРЕЙКО О.І.- відповідальний секретар приймальної комісії, асистент 
кафедри «Внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я» КЗВО ЛОР „ 

Львівська медична академія імені Андрея Крупинського” ; 

4. БІЛОБРИВКА В.Ю.- заступних відповідального секретаря приймальної 
комісії, завідувач навчально-виробничою практикою КЗВО ЛОР „ Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського” ; 

5. Ільчишин О.В.- заступних відповідального секретаря приймальної комісії, 
викладач кафедри «Внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я» 

6. САВИЦЬКА  У.М.– уповноважена особа приймальної комісії з прийому та  
розгляду електронних заяв, адміністратор бази даних 

 

ЧЛЕНИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ: 
                         

1. Безкоровайна У.Ю.- в.о. декана факультету №1 

2. Дуб Н.Є.  –  в.о. декана  факультету  №2;  
3. Федорик В.М. – Завідувач навчально-методичної частини 

5. Древко І.В. –   голова первинної профспілкової організації працівників; 
6. Маркова В.О. –  юрисконсульт;  
7. Різун Г.М. –   голова первинної профспілкової організації студентів; 
8. Дрогомирецький Б.–  голова студентського самоврядування; 
9. Затварницька М. –  представник студентського самоврядування; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Зарахування вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня 
фаховий молодший бакалавр на основі БЗСО. 

 

З першого питання слухали голову Приймальної комісії Ю.Я. Кривка, який доповів, що 
відповідно до «Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2022 року № 364 

(зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 
р. №400).та «Правила прийому на навчання до фахового коледжу Комунального закладу 
вищої освіти Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея 
Крупинського» в 2022 році рекомендує до зарахування вступників, що відповідно до 
рейтингового списку виконали вимоги до зарахування у другому етапі набору на 
навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, на 
основі БЗСО, за кошти фізичних та/або юридичних осіб: 

 

Спеціальність 223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Сестринська 
справа» 

освітньо-професійного рівня фаховий молодший бакалавр 

 (денна форма навчання) 



 

№ з/п Прізвище ім’я по батькові  

1. Бокала Діана Павлівна  

2. Задранська Марина Миколаївна  

3. Косовська Анастасія Андріївна  

4. Ткачик Олександра Тарасівна  

 

УХВАЛИЛИ (одноголосно): 
 

Зарахувати на навчання вище вказаних вступників. 
 

 

Голова Приймальної  комісії  
КЗВО ЛОР „Львівська медична академія 

 ім. Андрея Крупинського”                                             

Ректор                                                                                                 Юрій КРИВКО 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії                                                              Олександра  АНДРЕЙКО 
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