
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

від 16 липня 2019 року 

 

ПРИСУТНІ 22 особи 

 

ВІДСУТНІ 5 осіб 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про допуск 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. 

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 15.07.2019 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    22 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

2. Про відхилення заяв поданих вступниками на спеціальності ОР бакалавра на 

основі ПЗСО галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та 

адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини», конкурсний бал яких, для 

вступу на основі повної загальної середньої освіти, менше 130 балів. 

СЛУХАЛИ: 

голів відбіркових комісій, які представили списки вступників на ОР бакалавра 

на основі ПЗСО галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та 

адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини», конкурсний бал яких, для 

вступу на основі повної загальної середньої освіти, менше 130 балів. 

 

УХВАЛИЛИ:  

відхилити заяви поданих вступниками на спеціальності ОР бакалавра на 

основі ПЗСО галузей знань 08 «Право», 28 «Публічне управління та 

адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини», конкурсний бал яких, для 

вступу на основі повної загальної середньої освіти, менше 130 балів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    22 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

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

СЛУХАЛИ: 



2 

 

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»    22 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

4. Про затвердження протоколів апеляційної комісії. 

СЛУХАЛИ: 

відповідального секретаря Приймальної комісії Запухляка Р.І., який 

представив протокол № 1 від 10 липня 2019 року засідання апеляційної 

комісії. 

 

УХВАЛИЛИ:  

затвердити результати рішення засідання апеляційної комісії згідно з 

протоколом № 1 від 10.07.2019 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    22 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

5. Про затвердження актів скасування заяв через технічну помилку. 

СЛУХАЛИ: 

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

представив акти скасування заяв 15596, 15606 про технічну помилку. 

 

УХВАЛИЛИ:  

затвердити акти скасування заяв 15596, 15606 про технічну помилку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    22 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

 

 

 Голова Приймальної комісії    І.Є. Цепенда 

  

 Відповідальний секретар 

 Приймальної комісії      Р.І. Запухляк 
 


