
ПРОТОКОЛ № 9 
засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

від 20 липня 2020 року 

 

ПРИСУТНІ 18 осіб 

 

ВІДСУТНІ 9 осіб 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про «Порядок розподілу місць державного замовлення між освітньо-науковими 

програмами однієї спеціальності третього рівня вищої освіти – доктора філософії». 

 

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

присутнім проєкт Порядку розподілу місць державного замовлення між 

освітньо-науковими програмами однієї спеціальності третього рівня вищої 

освіти – доктора філософії (додаток 1). 

 

УХВАЛИЛИ:  
затвердити «Порядок розподілу місць державного замовлення між освітньо-

науковими програмами однієї спеціальності третього рівня вищої освіти – 

доктора філософії». 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    18 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

2. Про створення освітніх центрів “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”. 

 

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

присутнім, що університет включений у перелік уповноважених ЗВО щодо 

діяльності освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» та повинен 

створити на своїй базі зазначені центри для організації прийому вступників з 

окупованих територій. 

 

УХВАЛИЛИ:  
створити освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна” як структурний 

підрозділ приймальної комісії. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    18 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

3. Про затвердження положень діяльності освітніх центрів “Крим-Україна” та 

“Донбас-Україна”. 

 



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

проєкти положень про діяльність освітніх центрів «Крим-Україна» (додаток 2) 

та «Донбас-Україна» (додаток 3) відповідно до Наказу Міністерства освіти і 

науки України від 21 червня 2016 року № 697 «Про затвердження Порядку 

прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, 

місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та 

Луганській областях», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 

липня 2016 року за № 907/29037 (із змінами) та наказу МОН України від 

24.05.2016 р. № 560 «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої 

та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території України». 

 

УХВАЛИЛИ:  
затвердити запропоновані положення. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:   «ЗА»    18 

      «ПРОТИ»   немає 

      «УТРИМАЛИСЬ»  немає 

 

 

 Голова Приймальної комісії      І. Є. Цепенда 

  

 

 Відповідальний секретар 

 Приймальної комісії       Р. І. Запухляк 

 


