
ПРОТОКОЛ № 15 
засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

від 05 серпня 2019 року 

 

ПРИСУТНІ 18 особи 

 

ВІДСУТНІ 9 осіб 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про відкликання рекомендацій для зарахування вступникам на ОР 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим строком 

навчання за кошти державного бюджету денної форми навчання, що не виконали 

вимоги для зарахування, надання рекомендацій наступним за рейтингом вступникам та 

зарахування вказаної категорії вступників, що виконали вимоги для зарахування 

(списки). 

СЛУХАЛИ: 
голів відбіркових комісій, які представили списки вступників, яким 

відхилити рекомендації до зарахування на ОР бакалавра на основі ОКР 

молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим строком навчання, що 

не виконали вимоги для зарахування, рекомендованих наступних за 

рейтингом, що виконали вимоги для зарахування та список вступників, 

зарахованих на ОР бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста на 

перший курс зі скороченим строком навчання за кошти державного бюджету. 

 

УХВАЛИЛИ:  
зарахувати 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. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    18 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

2. Про рекомендацію для зарахування на навчання вступників за спеціальністю 081 

«Право» ОР магістр на базі ОС бакалавра за кошти державного бюджету та 

наступних за рейтингом за кошти фізичних та/або юридичних осіб в межах 

ліцензійного обсягу денної форми навчання (списки). 

СЛУХАЛИ: 
голову відбіркової комісії Васильєву В.А., яка представили списки 

вступників на ОР магістра на основі ОР бакалавра, рекомендованих для 

зарахування на навчання за кошти державного бюджету за спеціальністю 

081 «Право». 

 

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

основі ОР бакалавра за кошти державного бюджету за спеціальністю 

081 «Право» згідно з поданими списками. 

 



2 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    18 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

3. Про зміни до Правил прийому ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» у 2019 році. 

СЛУХАЛИ: 
відповідального секретаря приймальної комісії Запухляка Р.І., який 

представив зміни до правил прийому. 

 

УХВАЛИЛИ:  
затвердити зміни до Правил прийому до Державного вищого навчального 

закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника” у 2019 році згідно з додатком. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    18 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

 

 Голова Приймальної комісії     І.Є. Цепенда 

  

 

 

Відповідальний секретар 

 Приймальної комісії       Р.І. Запухляк 
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Додаток 

1. У розділі V: 

1.1. У п. 9 таблицю викласти у такій редакції: 

Етап 

Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів розпочинається: 14 серпня 

Закінчується: 15 серпня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
15 серпня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які 

отримали рекомендації: 
за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

до 10-00 год. 16 серпня 

Терміни зарахування вступників: 

за кошти фізичних та юридичних 

осіб 

до 12-00 год. 16 серпня 

 

1.2. Додати п.13 у розділ V в такій редакції: 

13. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, на основі бакалавра, 

спеціаліста, магістра: 

Етапи 

Терміни 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

ІІ етап 

Початок прийому заяв та документів: 15 серпня 

Закінчення прийому заяв та документів: 19 серпня 

Фахові вступні випробування проводяться: з 21 серпня до 22 серпня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
до 10-00 год. 23 серпня 

Надання рекомендацій для зарахування за 

кошти фізичних та юридичних осіб: 
не пізніше 12-00 год. 23 серпня 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали рекомендації: 

 

 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

до 17-00 год. 23 серпня 

Терміни зарахування вступників: 

 

 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 27 серпня 

 


