
ПРОТОКОЛ № 5
засідання Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника”

від 02 квітня 2018 року

ПРИСУТНІ 19 осіб

ВІДСУТНІ 8 осіб
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на здобуття ступеня доктора філосо-
фії денної та заочної форм навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, що
успішно склали вступні випробування.

СЛУХАЛИ:
відповідального  секретаря  Приймальної  комісії  Запухляка  Р.І.,  який
представив списки  допущених до участі у конкурсі вступників на здобуття
ступеня доктора філософії денної  форми навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб, що успішно склали вступні випробування.

УХВАЛИЛИ: 
допустити  до  участі  у  конкурсі  вступників  на  здобуття  ступеня  доктора
філософії  денної  та  заочної  форм  навчання  за  кошти  фізичних  або
юридичних осіб, що успішно склали вступні випробування.

№, п/п Прізвище, ім’я по батькові Спеціальність Конкурсний
бал

1. Білейчук Іван Богданович
017 фізична культура і

спорт
9,7

2. Білейчук Петро Богданович
017 фізична культура і

спорт
9,7

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 19
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

2. Про  надання  рекомендацій  на  зарахування  вступників  на  здобуття  ступеня
доктора філософії денної та заочної форм навчання за кошти фізичних або юри-
дичних осіб.

СЛУХАЛИ:
відповідального  секретаря  Приймальної  комісії  Запухляка  Р.І.,  який
представив списки рекомендованих до зарахування вступників на здобуття
ступеня доктора філософії денної  форми навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб, що були допущені до участі у конкурсі.

УХВАЛИЛИ: 
рекомендувати  до  зарахування вступників  на  здобуття  ступеня  доктора
філософії денної форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб,
що були допущені до участі у конкурсі.
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№, п/п Прізвище, ім’я по батькові Спеціальність Конкурсний
бал

1. Білейчук Іван Богданович
017 фізична культура і

спорт
9,7

2. Білейчук Петро Богданович
017 фізична культура і

спорт
9,7

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 19
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

3. Про зарахування вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії
денної та заочної форм навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

СЛУХАЛИ:
відповідального  секретаря  Приймальної  комісії  Запухляка  Р.І.,  який
представив списки для зарахування вступників на здобуття ступеня доктора
філософії денної форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

УХВАЛИЛИ: 
зарахувати на  навчання  для  здобуття  ступеня  доктора  філософії  денної
форми навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступників.

№, п/п Прізвище, ім’я по батькові Спеціальність Конкурсний
бал

1. Білейчук Іван Богданович
017 фізична культура і

спорт
9,7

2. Білейчук Петро Богданович
017 фізична культура і

спорт
9,7

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 19
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

4. Про зміни до Правил прийому університету.

СЛУХАЛИ:
заступника  відповідального  секретаря  Приймальної  комісії  Івасюка  І.Я.,
який представив запропоновані структурними підрозділами зміни до Правил
прийому (далі ПП) у 2018 році.

УХВАЛИЛИ: 
1) Змінити назву вступного випробування для вступників, які здобули базову або

повну  вищу  освіту  та  вступають  на  навчання  за  неспорідненою  спеціальністю  для
здобуття  освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю на спеціальність  091
Біологія (лабораторна діагностика) з «Фізіологія людини» на «Біологія». 

2) Оголосити прийом на ступінь бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста
на спеціальність 014 Середня освіта (біологія) на 2 та 3 курс денної та заочної форми
навчання та внести зміни у Додаток 3 ПП відповідно до Таблиці 1.

Таблиця 1
Споріднені спеці-

альності
Код Назва Іспит Курс Термін

Ліцензійний обсяг
Денна Заочна

Інші спеціальності 014
Середня освіта 
(біологія)

Фаховий іспит (комплексний ек-
замен з біології)

2 курс 2р 10м 44 54

Інші спеціальності 014
Середня освіта 
(біологія)

Фаховий іспит (комплексний ек-
замен з біології)

3 курс 1р 10м 49 43
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3) Оголосити прийом на ступінь бакалавра з неспоріднених спеціальностей ОКР
молодшого  спеціаліста  на  спеціальності  Факультету  іноземних  мов  на  2  денної  та
заочної форми навчання та внести зміни у Додаток 3 ПП відповідно до Таблиці 2.

Таблиця 2
Напрям підготовки (спеціальність) Назва вступного випробування Курс

Термін
навчання

Кількість місць 
Денна Заочна

Код Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість
Факультет іноземних мов

014 Середня освіта (англійська мова і література) Англійська мова і література 2 курс 2р 10 м 10 20
014 Середня освіта (німецька мова і література) Німецька мова і література 2 курс 2р 10 м 6 15

035
Філологія (Германські мови та літератури, 
переклад включно)

Англійська мова і література 2 курс 2р 10 м 1 20

035
Філологія (Германські мови та літератури, 
переклад включно)

Німецька мова і література 2 курс 2р 10 м 2 15

035
Філологія (Романські мови та літератури, пере-
клад включно)

Французька мова і література 2 курс 2р 10 м 5

4) Оголосити прийом на спеціальність 024 «Хореографія» для вступників,  які
здобули базову або повну вищу освіту  та  вступають на  навчання  за  неспорідненою
спеціальністю для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та
внести зміни у Додаток 8 ПП відповідно до Таблиці 3.

Таблиця 3
Код Назва Іспит Курс Термін

Ліцензійний обсяг
Денна Заочна

024
Хореграфія Танець 2 курс 2р 10м 5 0

Оголосити  прийом  на  спеціальність  024  «Хореографія»  для  вступників,  які
здобули ступінь молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеня бакалавра та
внести зміни у Додаток 3 ПП відповідно до Таблиці 4. 

Таблиця 4
Назва спорі-
дненої спеці-

альності
Код Код Назва Іспит Курс Термін

Ліцензійний обсяг

Денна Заочна

Хореографія 5.02020201 024
Хореографія Танець 2 курс 2р 10м 10 0

5)  Оголосити  прийом  на  спеціальність  102  «Хімія»  за  освітньою  програмою
«Аналітичний  контроль  та  лабораторна  діагностика  матеріалів»  для  вступників,  які
здобули ОКР молодшого спеціаліста для вступу на 1 курс за скороченою формою навча-
ння у межах вакантного ліцензованого обсягу (24 – денна, 19 – заочна) для здобуття
освітнього ступеня бакалавра та внести зміни у Додаток 3 ПП відповідно до Таблиці
5,6. Усі інші конкурсні пропозиції для вступу на ступінь бакалавра на 3 курс денної та
заочної форми з ОКР молодшого спеціаліста та з інших спеціальностей ОКР бакалавра,
спеціаліста та магістра скасувати та внести відповідні зміни до Додатків 3 та 8 ПП. 

Таблиця 5
Денна, Бакалавр (на І курс зі скороченим терміном навчання)

Споріднені  спеціальності  /
Інші  спеціальності  ОС
молодшого  бакалавра,  ОКР
молодшого спеціаліста

Спеціальност
і  ОС
бакалавра,
напрями
підготовки
ОКР
бакалавра

Спеціалізація
(освітня
програма)
/може
повторювати
назву
спеціальності/

Фахове
випробуванн
я

Курс Термін
навчан-
ня

кількість  місць,  на  які
оголошується прийом

за  кошти
державно
го
бюджету

за  кошти
фізичних,
юридичн
их осіб

Назва Код Назва Код Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість
Факультет природничих наук

Аналітичний
контроль

якості
хімічних
сполук

5.04010101 Хімія 102

Аналітичний
контроль та
лабораторна
діагностика
матеріалів

Фаховий
іспит (хімія)

І курс 1р10м 24

Інші
спеціальност

і
102 Хімія 102

Аналітичний
контроль та
лабораторна
діагностика
матеріалів

Фаховий
іспит (хімія)

І курс 1р10м 24

Таблиця 6
Заочна, Бакалавр (на І курс зі скороченим терміном навчання)
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Споріднені  спеціальності  /
Інші  спеціальності  ОС
молодшого  бакалавра,  ОКР
молодшого спеціаліста

Спеціальності
ОС
бакалавра,
напрями
підготовки
ОКР
бакалавра

Спеціалізація
(освітня
програма)
/може
повторювати
назву
спеціальності
/

Фахове
випробування

Курс Термін
навчання

кількість місць,  на які
оголошується прийом

за  кошти
державно
го
бюджету

за  кошти
фізичних,
юридичн
их осіб

Назва Код Назва Код Назва Назва Назва Термін Кількість Кількість
Факультет природничих наук

Аналітичний
контроль

якості
хімічних
сполук

5.04010101 Хімія 102

Аналітичний
контроль та
лабораторна
діагностика
матеріалів

Фаховий іспит
(хімія)

І курс 1р10м 19

Інші
спеціальності

102 Хімія 102

Аналітичний
контроль та
лабораторна
діагностика
матеріалів

Фаховий іспит
(хімія)

І курс 1р10м 19

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 19
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

5. Про  зміни  до  Положення  про  приймальну  комісію  Державного  вищого
навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені  Василя
Стефаника”.

СЛУХАЛИ:
відповідального секретаря Приймальної комісії Запухляка Р.І., який доповів
присутнім,  що  згідно  з  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
16.02.2018  року  №160  затверджено  нові  форми  документів  з  підготовки
фахівців у закладах вищої освіти. У зв’язку із цим, необхідно внести зміни
до  Положення  про  приймальну  комісію  Державного  вищого  навчального
закладу  “Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя
Стефаника” стосовно заміни старих форм документів на нові.

УХВАЛИЛИ: 
схвалити запропоновані зміни та винести їх на затвердження на вчену раду
університету.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 19
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

6. Про зміни до Положення про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “При-
карпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

СЛУХАЛИ:
відповідального секретаря Приймальної комісії Запухляка Р.І., який доповів
присутнім,  що  згідно  з  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
16.02.2018  року  №160  затверджено  нові  форми  документів  з  підготовки
фахівців у закладах вищої освіти. У зв’язку із цим, необхідно внести зміни
до  Положення  про  організацію  вступних  випробувань  у  ДВНЗ
“Прикарпатський  національний  університет  імені  Василя  Стефаника”
стосовно заміни старих форм документів на нові.

УХВАЛИЛИ: 
схвалити запропоновані зміни та винести їх на затвердження на вчену раду
університету.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 19
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

Голова Приймальної комісії І.Є. Цепенда

Відповідальний секретар
Приймальної комісії Р.І. Запухляк
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