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Протокол № 29 

засідання приймальної комісії 

Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького  

від 27 серпня 2021 року 
 
 

Засідання проводить  

голова приймальної комісії, 
ректор університету, 

академік НАМН України  

Зіменковський Б.С.  
 

Присутні члени на  засіданні приймальної комісії : 

Гжегоцький М.Р., Наконечний А.Й., Сергієнко В.О., Огоновський Р.З., 
Камінський Д.В., Варивода Є.С., Кузьмінський П.Й., Фафула Р.В., 

Кузьмінов Ю.Б., Мигаль О.О., Камуть Н.В., Лехкодух О.Ю., Паладійчук Р.А. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про результати вступних іспитів та рекомендацію до зарахування на 

навчання іноземних громадян на перший курс за спеціальністю 

222 “Медицина” (конкурсна пропозиція для іноземців та осіб без 

громадянства – англійська та українська мова навчання). 
2. Про результати вступних іспитів та рекомендацію до зарахування на 

навчання іноземних громадян на перший курс за спеціальністю 

221 “Стоматологія” (конкурсна пропозиція для іноземців та осіб без 
громадянства – англійська мова навчання). 
 
 
1. CЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії 

Фафулу Р.В. про результати вступних іспитів та рекомендацію до зарахування 
на навчання іноземних громадян на перший курс за спеціальністю 

222 “Медицина” (конкурсна пропозиція для іноземців та осіб без громадянства 

– англійська та українська мова навчання). 
Доповідач запропонував затвердити результати вступних іспитів з 

конкурсних предметів та рекомендувати до зарахування вступників за 

спеціальністю 222 “Медицина”: 
   

№  Прізвище, ім’я, по батькові Бал з конкурсного 

предмету 

(хімія) 

1. Чіді Зутачукву Кеннет 172,50 

2. Шьлівіньска Юлія Анна 200,00 

3. Чамара Філіп Гжегож 187,50 

4. Кіларскі Войцєх 180,00 

5. Дурда Юлія Анна 200,00 

6. Нісєвіч Наталія 180,00 
 

№  Прізвище, ім’я, по батькові Бал з конкурсного 

предмету 

(англійська мова) 

1. Чіді Зутачукву Кеннет 142,50 
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2. Шьлівіньска Юлія Анна 183,75 

3. Чамара Філіп Гжегож 163,75 

4. Кіларскі Войцєх 173,75 
 

№  Прізвище, ім’я, по батькові Бал з конкурсного 

предмету 

(українська мова) 

1. Дурда Юлія Анна 178,75 

2. Нісєвіч Наталія 187,50 
 
Доповідач запропонував рекомендувати до зарахування вище зазначених 

вступників за спеціальністю 222 “Медицина” (конкурсна пропозиція для 
іноземців та осіб без громадянства – англійська та українська мова навчання): 

  
№  Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

1. Шьлівіньска Юлія Анна 191,875 

2. Дурда Юлія Анна 189,375 

3. Нісєвіч Наталія 183,750 

4. Кіларскі Войцєх 176,875 

5. Чамара Філіп Гжегож 175,625 

6. Чіді Зутачукву Кеннет 157,500 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1) затвердити результати вступних іспитів з конкурсних предметів за 

спеціальністю 222 “Медицина” (конкурсна пропозиція для іноземців та осіб без 
громадянства – англійська та українська мова навчання); 

2) внести результати вступних іспитів до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти; 

3) рекомендувати до зарахування вище зазначених вступників на перший 
курс за спеціальністю 222 “Медицина” (конкурсна пропозиція для іноземців та 

осіб без громадянства – англійська та українська мова навчання) на місця за 

кошти фізичних (юридичних) осіб; 
4) оприлюднити списки вступників, рекомендованих до зарахування, на 

стендах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті університету. 

 

2. CЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії 
Фафулу Р.В. про результати вступних іспитів та рекомендацію до зарахування 

на навчання іноземних громадян на перший курс за спеціальністю 

221 “Стоматологія” (конкурсна пропозиція для іноземців та осіб без 
громадянства – англійська мова навчання). 

Доповідач запропонував затвердити результати вступних іспитів з 

конкурсних предметів та рекомендувати до зарахування вступників за 

спеціальністю 221 “Стоматологія”: 
   

№  Прізвище, ім’я, по батькові Бал з конкурсного 

предмету 

(хімія) 

1. Крушиньскі Олівєр 187,50 

2. Щигел Моніка Сандра 170,00 

3. Беднарчик Александра Марія 165,00 

4. Рибєнік Юлія Александра 182,50 
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5. Мігула Вікторія Марія 182,50 
 

№  Прізвище, ім’я, по батькові Бал з конкурсного 

предмету 

(англійська мова) 

1. Крушиньскі Олівєр 192,50 

2. Щигел Моніка Сандра 185,00 

3. Беднарчик Александра Марія 170,00 

4. Рибєнік Юлія Александра 188,75 

5. Мігула Вікторія Марія 192,50 
 
 
Доповідач запропонував рекомендувати до зарахування вище зазначених 

вступників за спеціальністю 221 “Стоматологія” (конкурсна пропозиція для 

іноземців та осіб без громадянства – англійська мова навчання): 
  

№  Прізвище, ім’я, по батькові Конкурсний бал 

1. Крушиньскі Олівєр 190,000 

2. Мігула Вікторія Марія 187,500 

3. Рибєнік Юлія Александра 185,625 

4. Щигел Моніка Сандра 177,500 

5. Беднарчик Александра Марія 167,500 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1) затвердити результати вступних іспитів з конкурсних предметів за 

спеціальністю 221 “Стоматологія” (конкурсна пропозиція для іноземців та осіб 

без громадянства – англійська мова навчання); 
2) внести результати вступних іспитів до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти; 

3) рекомендувати до зарахування вище зазначених вступників на перший 

курс за спеціальністю 221 “Стоматологія” (конкурсна пропозиція для іноземців 
та осіб без громадянства – англійська мова навчання) на місця за кошти 

фізичних (юридичних) осіб; 

4) оприлюднити списки вступників, рекомендованих до зарахування, на 

стендах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті університету. 
 

 

Голова приймальної комісії     Зіменковський Б.С. 
 
 
Відповідальний секретар 

приймальної комісії      Фафула Р.В. 


