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ПРОТОКОЛ № 26 
засідання Приймальної комісії ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника” 

від 04 листопада 2019 року 

 

ПРИСУТНІ 23 особи 

ВІДСУТНІ 4 особи 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

1. Про зміни до Положення про Всеукраїнську олімпіаду Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти. 

 

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

представив присутнім проект змін до Положення про Всеукраїнську 

олімпіаду Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 
схвалити проект змін до Положення про Всеукраїнську олімпіаду 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої 

освіти та викласти пп.2.5-2.6 положення у такій редакції: 

 

«2.5. Олімпіада проводиться у два етапи - дистанційний та очний. Терміни 

проведення етапів Олімпіади визначаються Оргкомітетом і оприлюднюються на веб-

сайтах Університету, факультетів / інститутів, задіяних до проведення Олімпіади, 

Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки, Приймальної комісії 

Університету. 

2.6. Дистанційний етап олімпіади з одного предмету може складатися з одного чи 

декількох турів за умов забезпечення предметно-методичною комісією рівноцінності 

завдань для різних турів та узгодженості критеріїв оцінювання. Учасник може брати 

участь у декількох турах, при цьому результатом дистанційного етапу вважається 

кращий з отриманих результатів. 

Під час проведення першого (дистанційного) етапу учасники Олімпіади 

ознайомлюються із завданнями, розміщеними на веб-сайтах Університету, 

факультетів/інститутів, задіяних до проведення Олімпіади, Інституту післядипломної 

освіти та довузівської підготовки, Приймальної комісії Університету, виконують 

(розв’язують) їх та надсилають свої акуратно і грамотно оформлені роботи на адресу 

Оргкомітету. Написані власноручно роботи можна надсилати звичайною чи 

електронною (у вигляді якісних сканів чи фото) поштою або подавати особисто. Про 

отримання електронного листа Оргкомітет повідомляє на електронну адресу 

відправника. Отримання робіт, надісланих звичайною поштою, можна перевірити за 

телефоном Оргкомітету.» 

 

Відповідальному секретарю Приймальної комісії винести запропоновані зміни 

на чергове засідання вченої ради університету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    23 

      «ПРОТИ»   немає 
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      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

 Голова Приймальної комісії     І.Є. Цепенда 

  

 

 Відповідальний 

 секретар Приймальної комісії     Р.І. Запухляк 


