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Відповідно до рішення Приймальної комісії (протокол № 5 від 

18.05.2020 року) внести такі зміни у Додаток 8 Правил прийому до 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» у 2020 році: 

1. Змінити графік роботи Приймальної комісії (відбіркових комісій): 

понеділок-п’ятниця — 9.00-17.00, перерва — 13.00-14.00; 

(з 03.02.2020 до 28.02.2020; з 03.08.2020 до 31.08.2020; з 05.10.2020 до 

26.10.2020) 

субота, неділя  — вихідний. 

2. П. 5.3 викласти у редакції: 

«5.3. Прийом заяв та документів у паперовій формі для здобуття ступеня 

доктора філософії (Phd) розпочинається: о 9.00 годині 01 лютого 

2020 року — перший етап; о 9.00 годині 03 серпня 2020 року — другий 

етап; о 9.00 годині 05 жовтня 2020 року — третій етап.» 

3. П.5.4 викласти у редакції: 

«Прийом заяв та документів у паперовій формі для здобуття ступеня доктора 

наук розпочинається: о 9.00 годині 03 серпня 2020 року — перший етап; о 

9.00 годині 05 жовтня 2020 року — другий етап.» 

4. У п. 5.6 змінити терміни вступної кампанії для другого-третього 

етапу доктора філософії, першого-другого етапу доктора наук, виклавши 

відповідні таблиці у вигляді: 

Доктор філософії 

Другий етап: 

Етапи вступної кампанії 
Навчання з 

відривом від 

виробництва 

Навчання без відриву 

від виробництва 

(заочна форма 

навчання) 

Прийом документів 03 серпня 2020 року о 9.00 год. 

Закінчення прийому заяв і 
документів 

о 17.00 год. 17 серпня 2020 р. 

Строки проведення Університетом 
вступних випробувань 

18.08 – додаткове вступне випробування 
20.08, 21.08 – іноземна мова 

25.08 – фахове вступне випробування 

Терміни оприлюднення 
рейтингових списків вступників 

26 серпня  2020 р. 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням  не пізніше 31 
серпня 2020 р. 

не пізніше 31  серпня 2020 р. 
за кошти фізичних та юридичних осіб (за 
умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 

 

Третій етап: 



Етапи вступної кампанії 
Навчання з 

відривом від 

виробництва 

Навчання без відриву 

від виробництва 

(заочна форма 

навчання) 

Прийом документів 05 жовтня 2020 року о 9.00 год. 

Закінчення прийому заяв і 

документів 
о 17.00 год. 16 жовтня 2020 р. 

Строки проведення 
Університетом вступних 
випробувань 

19.10 –  додаткове вступне випробування 
21.10 – іноземна мова 

23.10 – фахове вступне випробування 

Терміни оприлюднення 
рейтингових списків вступників 

26 жовтня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням 

не пізніше 31 жовтня 2020 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 
умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності 

не пізніше 31 жовтня 2020 р. 

Доктор наук 

Перший етап: 

Етапи вступної кампанії Навчання денна форма 

Прийом документів 03 серпня 2020 року о 9.00 год. 

Закінчення прийому заяв і 
документів 

о 17.00 год. 21 серпня 2020 р. 

Терміни оприлюднення 
рейтингових списків вступників 

25 серпня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням 
не пізніше 31 серпня 2020 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 
умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 

не пізніше 31 серпня 2020 р. 

 

Другий етап: 

Етапи вступної кампанії Навчання денна форма 

Прийом документів 05 жовтня 2020 року о 9.00 год. 

Закінчення прийому заяв і 
документів 

о 17.00 год. 23 жовтня 2020 р. 

Терміни оприлюднення 
рейтингових списків вступників 

26 жовтня 2020 р. 

Терміни зарахування вступників 
за державним замовленням 

не пізніше 31 жовтня 2020 р. 



Етапи вступної кампанії Навчання денна форма 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 
умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 

не пізніше 31 жовтня 2020 р. 

 


