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ПРОТОКОЛ № 21 
засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника”  

від 27 серпня 2019 року  

 

ПРИСУТНІ 23 особи 

ВІДСУТНІ 4 особи 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Про допуск до участі у конкурсі, надання рекомендацій до зарахування та 

зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб вступників на ОР магістра, 

що подали заяви протягом періоду з 15.08.2019 по 19.08.2019, успішно склали 

іспити та виконали вимоги до зарахування (списки).  

 

СЛУХАЛИ: 
голів комісій, які представили списки вступників, які допущені до участі у 

конкурсі, отримали рекомендації до зарахування, виконали вимоги до 

зарахування та можуть бути зараховані за кошти фізичних та юридичних 

осіб, що вступають на ОР магістра та успішно склали іспити 21-22 серпня 

2019 року.  

 

УХВАЛИЛИ: 
зарахувати за кошти фізичних та юридичних осіб вступників, що вступають 

на ОР магістра та успішно склали іспити 21-22 серпня 2019 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

2. Про надання рекомендацій до зарахування та зарахування за державним 

замовленням та за кошти фізичних або юридичних осіб вступників на ступінь 

доктора філософії, що успішно склали іспити та виконали вимоги до 

зарахування (списки).  

 

СЛУХАЛИ: 
голову відбіркової комісії Ільницького Р.В., який представив списки 

вступників, які отримали рекомендації до зарахування, виконали вимоги до 

зарахування та можуть бути зараховані за державним замовленням та за 

кошти фізичних та юридичних осіб, що вступають на ступінь доктора 

філософії.  

 

УХВАЛИЛИ: 
зарахувати за державним замовленням та за кошти фізичних та юридичних 

осіб абітурієнтів, що вступають на ступінь доктора філософії згідно поданих 

списків. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 
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3. Про надання рекомендацій до зарахування та зарахування за державним 

замовленням вступників на ступінь доктора наук, що виконали вимоги до 

зарахування (списки).  

 

СЛУХАЛИ: 
голову відбіркової комісії Ільницького Р.В., який представив списки 

вступників, які отримали рекомендації до зарахування, виконали вимоги до 

зарахування та можуть бути зараховані за державним замовленням, що 

вступають на ступінь доктора наук.  

 

УХВАЛИЛИ: 
зарахувати за державним замовленням осіб, що вступають на ступінь 

доктора наук згідно поданих списків. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

 Голова Приймальної комісії     І.Є. Цепенда 

  

 

 Відповідальний  

 секретар Приймальної комісії    Р.І. Запухляк 


