
ПРОТОКОЛ № 23
засідання Приймальної комісії

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника”

від 10 серпня 2018 року, 

ПРИСУТНІ 2  3   особа

ВІДСУТНІ 3 осіб
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про  відкликання наданих рекомендацій до зарахування за кошти  фізичних або
юридичних осіб 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  за кошти фізичних
або юридичних осіб вступникам на ОР бакалавра на базі ПЗСО денної та
заочної форм навчання, що не виконали вимог для зарахування.

УХВАЛИЛИ:
відкликати рекомендації до зарахування  за кошти фізичних або юридичних
осіб  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  3  
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

2. Про надання рекомендацій до зарахування за кошти  фізичних або юридичних
осіб вступникам на ОР бакалавра на базі ПЗСО денної та заочної форм навчання
наступним за рейтингом, що виконали вимоги для зарахування (списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників  за кошти фізичних
або юридичних осіб на ОР бакалавра на базі ПЗСО денної та заочної форм
навчання наступним за рейтингом, що виконали вимоги для зарахування.

УХВАЛИЛИ:
рекомендувати до зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб на ОР
бакалавра  на  базі  ПЗСО  денної  та  заочної  форм  навчання  наступним  за
рейтингом,  що  виконали  вимоги  для  зарахування згідно  з  поданими
списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 2  3  
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

3. Про  зарахування  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб вступників  на  ОР
бакалавра на базі ПЗСО денної та заочної форм навчання, що виконали вимоги
для зарахування (списки).

1



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 фізичних або юридичних осіб.

УХВАЛИЛИ:
зарахувати вступників на ОР бакалавра на базі ПЗСО денної та заочної форм
навчання  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб згідно  з  поданими
списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

4. Про  відкликання наданих  рекомендацій до зарахування за кошти  фізичних або
юридичних осіб вступникам на ОР бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста
денної форми навчання, що не виконали вимог для зарахування (списки).

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

УХВАЛИЛИ:
відкликати рекомендації до зарахування вступникам на ОР бакалавра на базі
ОКР молодшого спеціаліста денної форми навчання за кошти фізичних або
юридичних осіб, що не виконали вимог для зарахування згідно з поданими
списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 2  3  
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

5. Про  надання рекомендацій до зарахування за кошти  фізичних або юридичних
осіб  вступникам на  ОР бакалавра  на  базі  ОКР молодшого спеціаліста  денної
форми навчання наступним за рейтингом, що виконали вимоги для зарахування
(списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників  рекомендованих до
зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб на ОР бакалавра на базі
ОКР молодшого спеціаліста денної  форми навчання,  що виконали вимоги
для зарахування.

УХВАЛИЛИ:
рекомендувати  до  зарахування  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб
вступників  на  ОР  бакалавра  на  базі  ОКР  молодшого  спеціаліста  денної
форми  навчання  наступних  за  рейтингом,  що  виконали  вимоги  для
зарахування, згідно з поданими списками.
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

6. Про  зарахування  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  вступників  на  ОР
бакалавра  на  базі  ОКР  молодшого  спеціаліста  денної  форми  навчання,  що
виконали вимоги для зарахування (списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників на ОР бакалавра на
базі  ОКР  молодшого  спеціаліста  денної  форми  навчання,  що  виконали
вимоги для зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб (списки).

УХВАЛИЛИ:
зарахувати вступників  на ОР бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста
денної  форми  навчання,  що  виконали  вимоги  для  зарахування  за  кошти
фізичних або юридичних осіб, згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

7. Про відкликання наданих рекомендацій до зарахування за кошти фізичних або
юридичних осіб  вступникам на  ОР  бакалавра  за  іншою спеціальністю денної
форми навчання, що здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень)
вищої  освіти,  або  здобувають  його  не  менше  одного  року  та  виконують  у
повному  обсязі  індивідуальний  план  та не  виконали  вимог  для  зарахування
(списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників на ОР бакалавра за
іншою  спеціальністю  денної  форми  навчання,  що  здобули  раніше  такий
самий  або  вищий  ступінь  (рівень)  вищої  освіти,  або  здобувають  його  не
менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний план за
кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  денної  форми  навчання,  що  не
виконали вимог для зарахування.

УХВАЛИЛИ:
відкликати  рекомендації  до  зарахування  вступникам  на  ОР  бакалавра  за
іншою  спеціальністю  денної  форми  навчання,  що  здобули  раніше  такий
самий  або  вищий  ступінь  (рівень)  вищої  освіти,  або  здобувають  його  не
менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний план, що
не виконали вимог для зарахування згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 2  3  
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

8. Про надання рекомендацій до зарахування за кошти  фізичних або юридичних
осіб вступникам  на  ОР  бакалавра  за  іншою  спеціальністю  денної  форми
навчання,  що здобули раніше такий самий або вищий ступінь  (рівень)  вищої
освіти,  або  здобувають  його  не  менше одного  року та  виконують  у  повному
обсязі  індивідуальний план  наступним за  рейтингом та  виконали вимоги  для
зарахування (списки).
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СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників  рекомендованих до
зарахування  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  ОР  бакалавра  за
іншою  спеціальністю  денної  форми  навчання,  що  здобули  раніше  такий
самий  або  вищий  ступінь  (рівень)  вищої  освіти,  або  здобувають  його  не
менше  одного  року  та  виконують  у  повному  обсязі  індивідуальний  план
денної форми навчання, що виконали вимоги для зарахування.

УХВАЛИЛИ:
рекомендувати  до  зарахування  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб
вступників на ОР бакалавра за іншою спеціальністю денної форми навчання,
що здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти,
або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі
індивідуальний  план  наступних  за  рейтингом,  що  виконали  вимоги  для
зарахування, згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

9. Про  зарахування  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  вступників  на  ОР
бакалавра за іншою спеціальністю денної форми навчання, що здобули раніше
такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти, або здобувають його не
менше  одного  року  та  виконують  у  повному  обсязі  індивідуальний  план  та
виконали вимоги для зарахування (списки).

СЛУХАЛИ:
голів відбіркових комісій, які надали списки вступників на ОР бакалавра за
іншою  спеціальністю  денної  форми  навчання,  що  здобули  раніше  такий
самий  або  вищий  ступінь  (рівень)  вищої  освіти,  або  здобувають  його  не
менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний план, що
виконали вимоги для зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб
(списки).

УХВАЛИЛИ:
зарахувати  вступників  на  ОР  бакалавра  за  іншою  спеціальністю  денної
форми навчання, що здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень)
вищої освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у
повному обсязі індивідуальний план, що виконали вимоги для зарахування
за кошти фізичних або юридичних осіб, згідно з поданими списками.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

10. Різне.

10.1.  Про  зміни  ліцензійних  обсягів  на  спеціальність  023  Образотворче
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мистецтво,  декоративне  мистецтво,  реставрація  на  3  курс  денної  та  заочної  форм
навчання на ОР бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста та  на ОР бакалавра за
іншою  спеціальністю,  що  здобули  раніше  такий  самий  або  вищий  ступінь  (рівень)
вищої  освіти,  або  здобувають  його  не  менше одного  року та  виконують  у  повному
обсязі індивідуальний план.

СЛУХАЛИ:
відповідального секретаря Приймальної  комісії  Івасюка І.Я.,  який зачитав
службову  записку  від  голови  відбіркової  комісії  Навчально-наукового
інституту мистецтв Грицана А.В. щодо:
1)  зняття  1  місця  ліцензійного  обсягу,  передбаченого  для  прийому
вступників на 3 курс денної форми на ОР бакалавра за іншою спеціальністю,
що здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти,
або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі
індивідуальний  план,  та  збільшення  на  1  місце  ліцензійного  обсягу  для
прийому  вступників  на  3  курс  денної  форми  на  ОР  бакалавра  на  базі
молодшого спеціаліста;
2)  зняття  2  місць  ліцензійного  обсягу,  передбаченого  для  прийому
вступників  на  3  курс  заочної  форми  на  ОР  бакалавра  за  іншою
спеціальністю, що здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень)
вищої освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у
повному обсязі індивідуальний план, та збільшення на 2 місця ліцензійного
обсягу для прийому вступників на 3 курс заочно форми на ОР бакалавра на
базі молодшого спеціаліста

УХВАЛИЛИ:
затвердити  зміни  ліцензійних  обсягів  на  спеціальність  023  Образотворче
мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація на 3 курс денної та заочної
форм навчання на ОР бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста та на ОР
бакалавра  за  іншою  спеціальністю,  що  здобули  раніше  такий  самий  або
вищий ступінь (рівень) вищої освіти, або здобувають його не менше одного
року та виконують у повному обсязі індивідуальний план

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

10.2. Про перенесення додаткового фахового іспиту на ступінь доктора філософії
вступнику Процуку Едуарду Петровичу.

СЛУХАЛИ:
голову відбіркової комісії Ільницького Р.В., який представив заяву вступника
Процука  Едуарда  Петровича  з  проханням  перенести  його  додатковий
фаховий іспит  на  ступінь  доктора філософії  з  08.08.2018 на  10.08.2018  у
зв’язку з участю у чемпіонаті Європи серед юніорів.

УХВАЛИЛИ:
перенести додатковий фаховий іспит на ступінь доктора філософії вступнику
Процуку Едуарду Петровичу. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23
«ПРОТИ» немає
«УТРИМАЛИСЬ» немає

Голова Приймальної комісії І.Є. Цепенда

Відповідальний секретар
Приймальної комісії І.Я. Івасюк
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