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ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 29 березня 2021 року 

   

 ПРИСУТНІ 21 особа 

   

 ВІДСУТНІ 6 осіб 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

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

вступникам на здобуття ступеня доктора філософії денної, вечірньої та заочної форм 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб. 
 

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

вступників, що успішно склали вступні випробування на вступ для здобуття 

ступеня доктора філософії і можуть бути рекомендовані до зарахування. Голова 

відбіркової комісії Ільницький Р.В. зазначив, що усі вступники, які успішно 

склали вступні випробування, виконали вимоги до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 допустити до участі у конкурсі, рекомендувати до зарахування та зарахувати 

вступників на здобуття ступеня доктора філософії денної та заочної форм 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб згідно з поданими списками. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

2. Про зміни до Правил прийому університету. 

 

СЛУХАЛИ: 
 відповідального секретаря Приймальної комісії Лапковського Е.Й., який 

представив присутнім зміни до Правил прийому до університету у 2021 році. 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити запропоновані зміни, а саме: 
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Відповідно до рішення Приймальної комісії (протокол №5 від 29.03.2021 року) внести такі зміни до Правил прийому 

до Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника у 2021 році (далі – Правила прийому). 

1. У додатку 7 до Правил прийому рядок 

016 Спеціальна освіта 016.01 Логопедія Спеціальна освіта Біологія 1 курс 
1р 

10м 
25 25 

викласти у редакції  
Освіта/Педагогіка 

Охорона здоров'я 

01 

22 
016 

Спеціальна 

освіта 
016.01 Логопедія Спеціальна освіта Біологія 

1 

курс 

1р 

10м 
13 22 

    
016 

Спеціальна 

освіта 
016.01 Логопедія Спеціальна освіта 

Українська мова і 

література 

2 

курс 

2р 

10м 
2 17 

 

2. У додатку 2 до Правил прийому рядки  

Усі спеціальності   073 Менеджмент     

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

1. Сертифікат 

ЗНО 

(українська 

мова та 

література)  

0,3 100 

3 

курс 

1р 

10м 
17 17 Контракт 

2. Сертифікат 

ЗНО (за 

вибором 

вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий 

іспит  

(Менеджмент) 

0,4 100 

Усі спеціальності   073 Менеджмент     

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

1. Сертифікат 

ЗНО 

(українська 

мова та 

література)  

0,3 100 

3 

курс 

1р 

10м 
12 16 Контракт 

2. Сертифікат 

ЗНО (за 

вибором 

вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий 

іспит  

(Менеджмент)  

0,4 100 

викласти у редакції 
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Управління та 

адміністрування 
07 073 Менеджмент     

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

1. Сертифікат ЗНО 

(українська мова 

та 

література)  

0,3 100 

3 

курс 

1р 

10м 
17 17 Контракт 2. Сертифікат ЗНО 

(за вибором 

вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий іспит  

(Менеджмент) 
0,4 100 

Управління та 

адміністрування 
07 073 Менеджмент     

Менеджмент 

зовнішньоекономі

чної діяльності 

1. Сертифікат ЗНО 

(українська мова 

та 

література)  

0,3 100 

3 

курс 

1р 

10м 
12 16 Контракт 2. Сертифікат ЗНО 

(за вибором 

вступника) 

0,3 100 

3. Фаховий іспит  

(Менеджмент)  
0,4 100 

 

3.  Зняти конкурсну пропозицію щодо набору на освітню програму «Філософія» за ОР «Магістр» спеціальності «033 

Філософія» на 2021-2022 рр. Внести відповідні зміни до додатків 1 та 3 Правил прийому та у ЄДЕБО. 

 

4.  Викласти абзац 6 підпункту 3 пункту 7 розділу 7 у редакції  

 

П3 складається як сума бала, розрахованого як середнє арифметичне всіх оцінок з додатку до диплома про вищу 

освіту (включаючи оцінки за державну атестацію, з округленням до сотих частин бала) у 200-бальній шкалі, 

помноженого на ваговий коефіцієнт 0,05 та додаткового бала. Додатковий бал встановлюється призерам (особам, 

нагородженим дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня) ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних дисциплін, 

напрямів підготовки чи спеціальностей та призерам ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та 

становить 10 балів, а також студентам, які продемонстрували свої наукові досягнення у формі наукових статей, 

опублікованих у фахових наукових журналах одноосібно, які входять до категорії В (7 балів), та участю у 

Міжнародних наукових конференціях з публікацією одноосібних тез (3 бали). Додатковий бал зараховується лише за 

однією з перелічених підстав. 

 



3 

5. У додатку 3 до Правил прийому рядок 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.03 

Середня 

освіта  

(історія) 

Середня 

освіта 

(історія) 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 30 50 

2. Фаховий іспит (комплексний з 

історії) 
0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній бал 

документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

 

викласти у редакції 

 

Усі 

спеціальності 
  014 

Середня освіта 

(за предметними 

спеціальностями) 

014.03 

Середня 

освіта  

(історія) 

Середня 

освіта 

(історія) 

1. ЄВІ з іноземної мови 0,4 100 

1 

курс 
1р 4м 30 50 

2. Фаховий іспит (комплексний іспит з 

історії з методикою викладання) 
0,6 100 

3. Інші показники конкурсного 

відбору (враховуючи середній бал 

документа про освіту) 

максимум 

20 балів 
  

 
 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 21  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 Голова Приймальної комісії  І.Є. Цепенда 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


