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Протокол № 31 

Засідання Приймальної комісії 
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________________________________________________________________________________ 

Формування списків рекомендованих 

Головував Миронюк В.М. 

Заступники голови комісії Янків М.Д. 
Стадник М.Є. 

Присутні члени комісії Гнилянська О.В.  

Даниленко Н.Б.  

Думич Н.Б. 
Семак С.С.   

Ковалик С.Я.    

Вареник В.А.     

Кульчицький І.І.  

Носов О.Ю.  

Гринюк І.Л.                
Борщевська О.В.          

Барабаш А.В.                  
Павлось О.Р.    

 

Відповідальний секретар 

 

Дах М.І. 
Заступник відповідального секретаря Ткач П.В. 

 

 

 

 
 

1. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне 
акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2022 році сформувати на 
підставі даних, отриманих із Єдиної державної електронної бази з питань освіти, 
списки вступників, рекомендованих на денну форму навчання для здобуття ступеня 
бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент» на основі повної загальної освіти 
(Додаток А). 

2. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне 
акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2022 році сформувати на 
підставі даних, отриманих із Єдиної державної електронної бази з питань освіти, 
списки вступників, рекомендованих на денну форму навчання для здобуття ступеня 
бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти 
(Додаток Б). 

3. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне 
акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2022 році сформувати на 
підставі даних, отриманих із Єдиної державної електронної бази з питань освіти, 
списки вступників, рекомендованих на заочну форму навчання для здобуття ступеня 
бакалавра спеціальності 073 «Менеджмент» на основі повної загальної освіти 
(Додаток В). 

4. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне 
акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2022 році сформувати на 
підставі даних, отриманих із Єдиної державної електронної бази з питань освіти, 
списки вступників, рекомендованих на заочну форму навчання для здобуття ступеня 
бакалавра спеціальності 075 «Маркетинг» на основі повної загальної освіти 
(Додаток Г). 

5. Відповідно до Правил прийому до Вищого навчального закладу «Приватне 
акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2022 році сформувати на 
підставі даних, отриманих із Єдиної державної електронної бази з питань освіти, 
списки вступників, рекомендованих на денну форму навчання на третій курс з 
нормативним терміном навчання для здобуття ступеня бакалавра спеціальності 





 

Додаток А 

до Протоколу №31 

засідання Приймальної комісії від 26 жовтня 2022 року 

 

Список абітурієнтів, рекомендованих на навчання 

для здобуття освітнього рівня «бакалавр»  

за спеціальністю 073 «Менеджмент»  

на денну форму навчання 

на основі ПЗСО 

 

№ п/п Прізвище, ім'я, побатькові вступника 

Конкурсний 
бал 

Оцінка з предмету з 
найбільшим коефіцієнтом для 
вступників на основі ПЗСО 

1 Васічкіна Діана Вікторівна 173,45 168 

2 Горбач Соломія Андріївна 149,5 149 

3 Петлюшенко Євгеній Максимович 143,85 140 

4 Телюк Маркіян-Андрій Юрійович 142,25 131 

5 Соцкова Карина Русланівна 142 140 

6 Пляскіна Олександра Миколаївна 137,65 118 

7 Серафим Андрій Русланович 133,75 125 

8 Онуфрієв Кирило Олександрович 132,2 134 

9 Грицан Валерія Євгенівна 131,15 128 

10 Бідений Василь Юрійович 125,8 100 

11 Телиця Віктор Сергійович 118,85 109 

12 Яцула Руслан Іванович 110,2 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Б 

до Протоколу №31 

засідання Приймальної комісії від 26 жовтня 2022 року 

 

Список абітурієнтів, рекомендованих на навчання 

для здобуття освітнього рівня «бакалавр»  

за спеціальністю 075 «Маркетингт»  

на денну форму навчання 

на основі ПЗСО 

 

№ п/п Прізвище, ім'я, побатькові вступника 

Конкурсний 
бал 

Оцінка з предмету з 
найбільшим коефіцієнтом для 
вступників на основі ПЗСО 

1 Лемішко Олег Михайлович 152,8 159 

2 Горбач Соломія Андріївна 149,5 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Додаток В 
до Протоколу №31 

засідання Приймальної комісії від 26 жовтня 2022 року 

 

Список абітурієнтів, рекомендованих на навчання 

для здобуття освітнього рівня «бакалавр»  

за спеціальністю 073 «Менеджмент»  

на заочну форму навчання 

на основі ПЗСО 

 

№ п/п Прізвище, ім'я, побатькові вступника 

Конкурсний 
бал 

Оцінка з предмету з 
найбільшим коефіцієнтом для 
вступників на основі ПЗСО 

1 Маланій Наталія-Анастасія Юріївна 145,55 144 

2 Сілін Анастасія Олександрівна 141,05 142 

3 Ільницький Назарій Степанович 130,15 131 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Додаток Г 

до Протоколу №31 

засідання Приймальної комісії від 26 жовтня 2022 року 

 

Список абітурієнтів, рекомендованих на навчання 

для здобуття освітнього рівня «бакалавр»  

за спеціальністю 075 «Маркетинг»  

на заочну форму навчання 

на основі ПЗСО 

 

№ п/п Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

Конкурсний 
бал 

Оцінка з предмету з 
найбільшим коефіцієнтом для 
вступників на основі ПЗСО 

1 Ліщук Дарина Леонідівна 167,1 144 

2 Пелех Максим Іванович 149,25 149 

3 Лазарець Марія Михайлівна 134,65 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Додаток Д 

 
до Протоколу №31 

засідання Приймальної комісії від 26 жовтня 2022 року 

 

Список абітурієнтів, рекомендованих на навчання 

для здобуття освітнього рівня «бакалавр»  

за спеціальністю 075 «Маркетинг»  

на 3 курс денної форми навчання 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня 
«фаховий молодший бакалавр», освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

 

№ п/п Прізвище, ім'я, по батькові вступника 

Конкурсний 
бал 

Оцінка з другого предмету для 
вступників на основі МС, МБ, ФМБ 

1 Білик Вадим Федорович 157,5 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


