
ПРОТОКОЛ № 13 
засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

від 26 липня 2019 року 

 

ПРИСУТНІ 23 особи 

 

ВІДСУТНІ 4 осіб 

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

ПЗСО за кошти державного бюджету (списки). 

СЛУХАЛИ: 
голів відбіркових комісій, які представили списки вступників 

рекомендованих до зарахування на ОР бакалавра на основі ПЗСО за кошти 

державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ:  
рекомендувати до зарахування вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО 

за кошти державного бюджету згідно з поданими списками. 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

2. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОР магістра на основі ОР 

бакалавра, що успішно склали вступні випробування (списки). 

СЛУХАЛИ: 
голів відбіркових комісій, які представили списки вступників на ОР магістра 

на основі ОР бакалавра, що успішно склали вступні випробування і можуть 

бути допущені до участі у конкурсі. 

УХВАЛИЛИ:  
допустити до участі у конкурсі вступників на ОР магістра на основі ОР 

бакалавра, що успішно склали вступні випробування згідно з поданими 

списками. 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

3. 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 

4. Про затвердження протоколів апеляційної комісії. 

СЛУХАЛИ: 
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голову Апеляційної комісії Шарина С.В., який представив протоколи № 7-22 

засідання апеляційної комісії. 

УХВАЛИЛИ:  
затвердити результати рішення засідання апеляційної комісії згідно з 

протоколом № 7-22. 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

5. Різне. 

5.1.Про затвердження актів скасування заяв через технічну помилку. 

СЛУХАЛИ: 
заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Івасюка І.Я., 

який представив акти скасування заяв 16070, 16081 про технічну помилку. 

УХВАЛИЛИ:  
затвердити акти скасування заяв 6070, 16081  про технічну помилку. 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

5.2.Про встановлення спеціального прохідного конкурсного бала. 

СЛУХАЛИ: 
відповідального секретаря Приймальної комісії Запухляка Р.І., який доповів 

присутнім, що відповідно до правил прийому (розділ XII, п.3) особи, які не 

отримали рекомендацію для зарахування на місця державного 

(регіонального) замовлення у порядку, передбаченому пунктом 6 розділу IX 

Правил прийому (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка) в разі, якщо їх 

конкурсний бал не менше за спеціальний прохідний конкурсний бал, 

встановлений Приймальною комісією можуть бути переведені на вакантні 

місця державного (регіонального) замовлення якщо, вони зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної 

загальної середньої освіти. 

УХВАЛИЛИ:  
затвердити спеціальний прохідний конкурсний бал 100. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

 Голова Приймальної комісії    І.Є. Цепенда 

  

 

 

Відповідальний секретар 

 Приймальної комісії      Р.І. Запухляк 
 


