
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

від 19 липня 2019 року 

 

ПРИСУТНІ 23 особи 

 

ВІДСУТНІ 4 осіб 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про рекомендацію до зарахування вступників на ОР бакалавра на основі 

ПЗСО за результатами співбесіди (списки). 

СЛУХАЛИ: 

голів відбіркових комісій, які представили списки вступників рекомендованих 

до зарахування на ОР бакалавра на основі ПЗСО за результатами співбесіди. 

 

УХВАЛИЛИ:  

рекомендувати до зарахування вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО за 

результатами співбесіди, що успішно її склали. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

2. Про зарахування вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО за результатами 

співбесіди, що виконали вимоги для зарахування (списки). 

СЛУХАЛИ: 

голів відбіркових комісій, які представили списки вступників рекомендованих 

до зарахування на ОР бакалавра на основі ПЗСО за результатами співбесіди. 

 

УХВАЛИЛИ:  

зарахувати вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО за результатами 

співбесіди, що виконали вимоги для зарахування (подали оригінали 

документів). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

3. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО, що 

подали заяви на вступ за результатами ЗНО (списки). 

СЛУХАЛИ: 

голів відбіркових комісій, які представили списки вступників для здобуття ОР 

бакалавра на основі ПЗСО що вступають тільки за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання, творчих конкурсів складених з 01 по 10(12) липня 

та подали заяви на вступ станом на 19.07.2019 року. 

 

УХВАЛИЛИ:  

допустити до участі у конкурсі вступників для здобуття ОР бакалавра на 

основі ПЗСО, що вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання, творчих конкурсів складених з 01 по 10(12) липня та подали 

заяви на вступ. 
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ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

4. Про затвердження перерахунку середнього бала додатка до документу про освіту. 

СЛУХАЛИ: 

відповідального секретаря Приймальної комісії Запухляка Р.І., який 

представив список вступників з результатами перерахунку середніх балів 

додатків до документів про освіту. 

 

УХВАЛИЛИ:  

затвердити список вступників, яким здійснювався перерахунок середнього 

бала до додатка до документа про освіту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

5. Про затвердження протоколів апеляційної комісії. 

СЛУХАЛИ: 

голову Апеляційної комісії Шарина С.В., який представив протокол № 2 від 

18.07.2019 року, №6 від 19 липня 2019 року засідання апеляційної комісії. 

 

УХВАЛИЛИ:  

затвердити результати рішення засідання апеляційної комісії згідно з 

протоколом № 2 від 18.07.2019 року та №6 від 19 липня 2019 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

6. Різне. 

6.1.Про затвердження актів скасування заяв через технічну помилку. 

СЛУХАЛИ: 

заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Івасюка І.Я., який 

представив акт скасування заяв 15824 про технічну помилку. 

 

УХВАЛИЛИ:  

затвердити акт скасування заяв 15824 про технічну помилку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

6.2.Про затвердження типових договорів про надання освітніх послуг між ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та 

фізичною (юридичною) особою. 

СЛУХАЛИ: 

голову Приймальної комісії Цепенду І.Є., який представив типові договори 
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про надання освітніх послуг між ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» та фізичною (юридичною) особою. 

 

УХВАЛИЛИ:  

затвердити типові договори про надання освітніх послуг між ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та 

фізичною (юридичною) особою. Планово-фінансовому відділу надати 

структурним підрозділам розрахунок вартості за весь період навчання у 

розрізі спеціальностей, форм навчання, освітніх рівнів до 24.07.2019 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

 

 

 Голова Приймальної комісії    І.Є. Цепенда 

  

 Відповідальний секретар 

 Приймальної комісії      Р.І. Запухляк 
 


