
ПРОТОКОЛ № 22
засідання Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника”

від 06 серпня 2018 року, 

ПРИСУТНІ 2  1   особа

ВІДСУТНІ 5 осіб
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про  відкликання  наданих  рекомендацій  до  зарахування  за  кошти державного
бюджету вступникам на  ОР бакалавра  на  базі  ПЗСО денної  та  заочної  форм
навчання, що не виконали вимог для зарахування (списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників на ОР бакалавра на
базі  ПЗСО денної  та  заочної  форм навчання,  що  не  виконали  вимог  для
зарахування.

УХВАЛИЛИ:
відкликати  рекомендації  до  зарахування  за  кошти  державного  бюджету
вступникам на ОР бакалавра на базі ПЗСО денної та заочної форм навчання,
що не виконали вимог для зарахування згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 2  1  
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

2. Про зарахування за кошти державного бюджету вступників на ОР бакалавра на
базі  ПЗСО  денної  та  заочної  форм  навчання,  що  виконали  вимоги  для
зарахування (списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників на ОР бакалавра на
базі  ПЗСО  денної  та  заочної  форм  навчання,  що  виконали  вимоги  для
зарахування за кошти державного бюджету.

УХВАЛИЛИ:
зарахувати вступників на ОР бакалавра на базі ПЗСО денної та заочної форм
навчання за кошти державного бюджету згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

3. Про встановлення терміну виконання вимог для зарахування вступникам на ОР 
бакалавра на базі ПЗСО за кошти фізичних або юридичних осіб.

СЛУХАЛИ:
відповідального  секретаря  Приймальної  комісії  Івасюка  І.Я.,  який
запропонував  встановити  термін  виконання  вимог  для  зарахування
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вступникам  на  ОР  бакалавра  на  базі  ПЗСО  за  кошти  фізичних  або
юридичних осіб до 17:00 год. 09 серпня 2018 року.

УХВАЛИЛИ:
встановити  термін  виконання  вимог  для  зарахування  вступникам  на  ОР
бакалавра на базі ПЗСО за кошти фізичних або юридичних осіб денної та
заочної форм навчання до 17:00 год. 09 серпня 2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

4. Про  відкликання  наданих  рекомендацій  до  зарахування  за  кошти державного
бюджету вступникам на ОР бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста денної
та заочної форм навчання, що не виконали вимог для зарахування (списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників на ОР бакалавра на
базі  ОКР молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету денної  та
заочної форм навчання, що не виконали вимог для зарахування.

УХВАЛИЛИ:
відкликати рекомендації до зарахування вступникам на ОР бакалавра на базі
ОКР молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету денної та заочної
форм навчання, що не виконали вимог для зарахування згідно з поданими
списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 2  1  
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

5. Про  надання  рекомендацій  до  зарахування  за  кошти  державного  бюджету
вступникам  на  ОР  бакалавра  на  базі  ОКР  молодшого  спеціаліста  денної  та
заочної  форм  навчання  наступним  за  рейтингом,  що  виконали  вимоги  для
зарахування (списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників  рекомендованих до
зарахування за  кошти державного бюджету на  ОР бакалавра на  базі  ОКР
молодшого  спеціаліста  денної  та  заочної  форм  навчання,  що  виконали
вимоги для зарахування.

УХВАЛИЛИ:
рекомендувати до зарахування за кошти державного бюджету вступників на
ОР бакалавра на базі  ОКР молодшого спеціаліста денної та заочної  форм
навчання  наступних  за  рейтингом,  що  виконали  вимоги  для  зарахування,
згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

6. Про зарахування за кошти державного бюджету вступників на ОР бакалавра на

2



базі ОКР молодшого спеціаліста денної та заочної форм навчання, що виконали
вимоги для зарахування (списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників на ОР бакалавра на
базі  ОКР  молодшого  спеціаліста  денної  та  заочної  форм  навчання,  що
виконали вимоги для зарахування за кошти державного бюджету (списки).

УХВАЛИЛИ:
зарахувати вступників  на ОР бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста
денної та заочної форм навчання, що виконали вимоги для зарахування за
кошти державного бюджету, згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

7. Про допуск до вступних випробувань вступників для здобуття ступеня доктора
філософії (списки).

СЛУХАЛИ:
голову відбіркової  комісії  Ільницького Р.В.,  який надав списки вступників
допущених  до  вступних  випробувань  для  здобуття  ступеня  доктора
філософії.

УХВАЛИЛИ:
допустити  до  складання  вступних  випробувань  вступників  для  здобуття
ступеня доктора філософії згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

8. Різне.

8.1.  Про надання додаткових вихідних членам відбіркових,  екзаменаційних та
апеляційних  комісій,  які  брали  участь  у  організації  роботи  Приймальної  комісії  у
вихідні дні (субота, неділя).

СЛУХАЛИ:
відповідального  секретаря  Приймальної  комісії  Івасюка  І.Я.,  який
запропонував надати додаткові вихідні членам відбіркових, екзаменаційних
та апеляційних комісій, які брали участь у організації роботи Приймальної
комісії у вихідні дні (субота, неділя).

УХВАЛИЛИ:
надати додаткові вихідні членам відбіркових, екзаменаційних та апеляційних
комісій, які брали участь у організації роботи Приймальної комісії у вихідні
дні у зручний для них час за їхньою заявою.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає
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8.2.  Про  розподіл  місць  державного  замовлення  за  окремими  конкурсними
пропозиціями на ОР магістра.

СЛУХАЛИ:
відповідального  секретаря  Приймальної  комісії  Івасюка  І.Я.,  який
представив  розподіл  місць  державного  замовлення  за  окремими
конкурсними пропозиціями на ОР магістра наданих за рішенням Конкурсної
комісії МОН від 01 серпня 2018 року (протокол №4).

УХВАЛИЛИ:
затвердити розподіл місць державного замовлення за окремими конкурсними
пропозиціями на ОР магістра наданих за рішенням Конкурсної комісії МОН
від 01 серпня 2018 року згідно Додатку 1.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

8.3. Про розподіл місць державного замовлення на підготовку науково-педагогічних
кадрів через докторантуру.

СЛУХАЛИ:
голову відбіркової комісії Ільницького Р.В., який представив розподіл  місць
державного  замовлення  на  підготовку  науково-педагогічних  кадрів  через
докторантуру у 2018 році відповідно до наказу МОН від 20 липня 2018 року
№795. 

УХВАЛИЛИ:
затвердити розподіл  місць  державного замовлення  на  підготовку науково-
педагогічних кадрів через докторантуру у 2018 році згідно Додатку 2. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

8.4. Про коригування конкурсного балу вступнику на ОР магістра Мелевич Ірині
Ігорівні.

СЛУХАЛИ:
відповідального  секретаря  приймальної  комісії  Івасюка  І.Я.,  який  доповів
про те, що відповідно до службової записки технічного секретаря відбіркової
комісії Педагогічного факультету  Височан  Лесі Михайлівни, було виявлено
технічну помилку при внесенні балу вступного випробування вступнику на
ОР магістра на спеціальність “Початкова освіта” Мелевич Ірині  Ігорівні  з
іноземної  мови  (вірний  бал  становить  148)  та  балу  за  інші  конкурсні
показники (вірний бал — 6.64). У зв’язку з цим запропоновано встановити
вірний  конкурсний  бал,  який  становить  306.64,  та  внести  коригування  у
рейтингові списки.

УХВАЛИЛИ:
встановити вірні конкурсні бали та внести коригування у рейтингові списки. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

8.5.  Про  перенесення  додаткового  фахового  іспиту  на  ступінь  доктора  філософії
вступнику Федорук Оксані Володимирівні.

СЛУХАЛИ:
голову відбіркової комісії Ільницького Р.В., який представив заяву вступника
Федорук  Оксани  Володимирівни  з  проханням  перенести  їй  додатковий
фаховий іспит  на  ступінь  доктора філософії  з  08.08.2018 на  13.08.2018  у
зв’язку з участю у міжнародній науковій конференції.

УХВАЛИЛИ:
перенести додатковий фаховий іспит на ступінь доктора філософії вступнику
Федорук Оксані Володимирівні. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

Голова Приймальної комісії І.Є. Цепенда

Відповідальний секретар
Приймальної комісії І.Я. Івасюк
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Додаток 1
Розподіл обсягу державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у

2018 році затвердженого рішенням Конкурсної комісії МОН від 01.08.2018 
Шифр Назва спеціальності Денна Заочна

014.12 Середня освіта
(образотворче

мистецтво)

4 0

014.12 Середня освіта (музичне
мистецтво)

4 0

017 Фізична культура і спорт 13 3

051 Економіка 4 0

Економічна кібернетика 2 0

Прикладна економіка 2 0

091 Біологія 18 3

Біологія 12 3

Біохімія 6 0
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Додаток 2
Розподіл місць державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через

докторантуру у 2018 році
Код галузі знань Спеціальність Прийом

015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)

1

034 Культурологія 1

051 Економіка 1

052 Політологія 1

053 Психологія 1

081 Право 1

105 Прикладна фізика та 
наноматеріали

1

111 Математика 2

227 Фізична терапія, ерготерапія 1

281 Публічне управління та 
адміністрування

1

03.00.04 Біохімія 0

03.00.16 Екологія 0

10.01.01 Українська література 0

10.02.01 Українська мова 0

13.00.04 Теорія і методика професійної 
освіти

0
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