
ПРОТОКОЛ № 14 
засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

від 01 серпня 2019 року 

 

ПРИСУТНІ 23 особи 

 

ВІДСУТНІ 4 осіб 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про відхилення рекомендацій на зарахування вступників на ОР бакалавра 

на основі ПЗСО за кошти державного бюджету денної та заочної форм навчання, що не 

виконали вимоги для зарахування та зарахування цієї ж категорії вступників, що 

виконали вимоги для зарахування (списки). 

СЛУХАЛИ: 
голів відбіркових комісій, які представили списки вступників 

рекомендованих до зарахування на ОР бакалавра на основі ПЗСО за кошти 

державного бюджету та список вступників, яким відхилено рекомендації на 

навчання за кошти державного бюджету, що не виконали вимоги для 

зарахування. 

 

УХВАЛИЛИ:  
зарахувати вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО за кошти 

державного бюджету, що виконали вимоги для зарахування і відхилити 

рекомендації тим вступникам, що не їх не виконали згідно з поданими 

списками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

2. Про рекомендацію до зарахування вступників на ОР бакалавра на основі ПЗСО 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання 

(списки). 

СЛУХАЛИ: 
голів відбіркових комісій, які представили списки вступників 

рекомендованих до зарахування на ОР бакалавра на основі ПЗСО за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб. 

 

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

за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання 

згідно з поданими списками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

3. Про затвердження протоколів апеляційної комісії. 

СЛУХАЛИ: 
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голову Апеляційної комісії Шарина С.В., який представив протоколи № 23-

25 засідання апеляційної комісії. 

 

УХВАЛИЛИ:  
затвердити результати рішення засідання апеляційної комісії згідно з 

протоколами № 23-25. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

4. Про надання рекомендації для зарахування на навчання вступникам на ОР 

магістра на основі ОР бакалавра за кошти державного бюджету (списки). 

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

на основі ОР бакалавра, рекомендованих для зарахування на навчання за 

кошти державного бюджету. 

 

УХВАЛИЛИ:  
рекомендувати для зарахування на навчання вступників на ОР магістра на 

основі ОР бакалавра за кошти державного бюджету згідно з поданими 

списками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

5. Про надання рекомендації для зарахування на навчання вступникам на ОР 

магістра на основі ОР бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

(списки). 

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

на основі ОР бакалавра, рекомендованих для зарахування на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

 

УХВАЛИЛИ:  
рекомендувати для зарахування на навчання вступників на ОР магістра на 

основі ОР бакалавра за кошти фізичних та/або юридичних осіб згідно з 

поданими списками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

6. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОР бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста денної та заочної форм навчання, що успішно склали 

вступні випробування (списки). 

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

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста денної та заочної форм 

навчання, що успішно склали вступні випробування для допуску участі у 

конкурсі. 
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УХВАЛИЛИ:  
допустити до участі у конкурсі вступників на ОР бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста денної та заочної форм навчання, що успішно склали 

вступні випробування згідно з поданими списками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

7. Про надання рекомендації для зарахування на навчання вступникам на ОР 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим 

строком навчання за кошти державного бюджету денної та заочної форм 

навчання (списки). 

СЛУХАЛИ: 
голів відбіркових комісій, які представили списки вступників 

рекомендованих для зарахування на навчання на ОР бакалавра на основі 

ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим строком навчання 

за кошти державного бюджету денної та заочної форм навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  
рекомендувати для зарахування на навчання вступників на ОР бакалавра на 

основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим строком 

навчання за кошти державного бюджету денної та заочної форм навчання 

згідно з поданими списками. Встановити першочергове зарахування для 

вступника на спеціальність 013 «Початкова освіта» на перший курс зі 

скороченим строком навчання за кошти державного бюджету денної форми 

навчання Душенко Юлії Володимирівні, як інваліду ІІ-ї групи (посвідчення 

ААГ № 242480). 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

8. Про надання рекомендації для зарахування на навчання вступникам на ОР 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим 

строком навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної 

форм навчання (списки). 

СЛУХАЛИ: 
голів відбіркових комісій, які представили списки вступників 

рекомендованих для зарахування на навчання на ОР бакалавра на основі 

ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим строком навчання 

за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  
рекомендувати для зарахування на навчання вступників на ОР бакалавра на 

основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим строком 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм 

навчання згідно з поданими списками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 
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9. Про надання рекомендації для зарахування на навчання вступникам на ОР 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на другий (старші) курси за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання 

(списки). 

СЛУХАЛИ: 
голів відбіркових комісій, які представили списки вступників 

рекомендованих для зарахування на навчання на ОР бакалавра на основі 

ОКР молодшого спеціаліста на другий (старші) курси за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  
рекомендувати для зарахування на навчання вступників на ОР бакалавра на 

основі ОКР молодшого спеціаліста на другий (старші) курси за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання згідно з 

поданими списками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

10. Про допуск до участі у конкурсі вступників для здобуття ступеня бакалавра за 

іншою спеціальністю, що здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному 

обсязі індивідуальний навчальний план, що успішно склали вступні 

випробування денної та заочної форм навчання (2-а вища, списки). 

СЛУХАЛИ: 
голів відбіркових комісій, які представили списки вступників для здобуття 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, що здобули раніше такий самий 

або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, що успішно 

склали вступні випробування для допуску участі у конкурсі денної та заочної 

форм навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  
допустити до участі у конкурсі вступників для здобуття ступеня бакалавра за 

іншою спеціальністю, що здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному 

обсязі індивідуальний навчальний план, що успішно склали вступні 

випробування денної та заочної форм навчання згідно з поданими списками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

11. Про рекомендацію до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб вступників для здобуття ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю, що здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або 

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план денної та заочної форм навчання (2-а вища, 

списки). 

СЛУХАЛИ: 
голів відбіркових комісій, які представили списки вступників 
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рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю, що 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають 

його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план денної та заочної форм навчання. 

 

УХВАЛИЛИ:  
рекомендувати для зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня 

бакалавра за іншою спеціальністю, що здобули раніше такий самий або 

вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб денної та заочної форм навчання згідно з 

поданими списками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

 

 Голова Приймальної комісії    І.Є. Цепенда 

  

 

 

Відповідальний секретар 

 Приймальної комісії      Р.І. Запухляк 
 


