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ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 19 липня 2021 року 

   

 ПРИСУТНІ 25 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 2 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про допуск до участі у співбесідах, вступних іспитах або творчих конкурсах 

вступників, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих 

конкурсів на основі ПЗСО 
 

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

до відома членів Приймальної комісії перелік вступників, які вступають на 

основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів на основі ПЗСО та 

попросив голову Приймальної комісії поставити питання про їх допуск до 

участі у співбесідах, вступних іспитах або творчих конкурсах 
 

УХВАЛИЛИ: 

 допустити до участі у співбесідах, вступних іспитах або творчих конкурсах 

вступників, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих 

конкурсів на основі ПЗСО у відповідності до поданих списків. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про допуск до участі у конкурсі та рекомендацію до зарахування вступників за 

квотою-2, за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) 

 

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

до відома членів Приймальної комісії перелік вступників, які вступали за 

квотою-2. Оскільки вступники за квотою 2 не виконали умови до вступу (не 

склали вступний іспит), наголосив, що вони не можуть бути допущені до участі 

у конкурсі та, відповідно, рекомендовані до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Не допустити до участі у конкурсі вступників за квотою-2 (у відповідності до 

поданих списків) 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  
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3. Про затвердження актів про допущені технічні помилки у ЄДЕБО 

 

СЛУХАЛИ: 
 заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника Івасюка І.Я., який доповів  

про наявність однієї технічної помилки у ЄДЕБО, про що був складений акт. 

Попросив голову Приймальної комісії винести на голосування питання про 

затвердження актів про допущені технічні помилки у ЄДЕБО. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити наявні акти про допущені технічні помилки у ЄДЕБО 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

4. Про зміни до Правил прийому (за змістом подань деканів факультетів) 

 

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

доповів, що у Приймальну комісію надійшло подання декана педагогічного 

факультету Кондур Оксани Созонтівни за яким у зв'язку із допущеною 

деканатом технічною помилкою та необхідністю виконання умов Державного 

стандарту вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота вона просить 

внести наступні зміни у додаток 3 Правил прийому до Державного вищого 

навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника” у 2021 році: конкурсну пропозицію на освітню програму Соціальна 

педагогіка для вступників на основі диплома молодшого спеціаліста і фахового 

молодшого бакалавра з прийому на 3-тій курс (денна і заочна форми навчання 

на контрактній основі) змінити на прийом на 2-ий курс в обсягах 30 місць на 

денну форму та 25 місць на заочну форму навчання на контрактній основі. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 внести у додаток 3 Правил прийому до Державного вищого навчального 

закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 

2021 році наступні зміни: конкурсну пропозицію на освітню програму 

Соціальна педагогіка для вступників на основі диплома молодшого спеціаліста 

і фахового молодшого бакалавра з прийому на 3-тій курс (денна і заочна форми 

навчання на контрактній основі) змінити на прийом на 2-ий курс в обсягах 30 

місць на денну форму та 25 місць на заочну форму навчання на контрактній 

основі. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

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

доповів, що у Приймальну комісію надійшло подання декана факультету 

філології  Голода Романа Богдановича за яким він просить створити в ЄДЕБО 

конкурсні пропозиції із денною формою навчання на третій курс з 
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нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра: 

1. Середня освіта (Українська мова і література) – кількість вакантних місць – 

25 

2. Філологія (Українська мова і література) – кількість вакантних місць – 19 

3. Філологія (Слов'янські мови і літератури (переклад включно), перша – 

польська – кількість вакантних місць – 24 

А також змінити кількість місць, на які оголошується прийом на конкурсні 

пропозиції із заочною формою навчання на третій курс з нормативним 

терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули освітньо- 

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра: 

1. Середня освіта (Українська мова і література) – кількість вакантних місць – 2 

2. Філологія (Українська мова і література) – кількість вакантних місць – 2 

3. Філологія (Слов'янські мови і літератури (переклад включно), перша – 

польська – кількість вакантних місць – 2 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Створити в ЄДЕБО конкурсні пропозиції із денною формою навчання на 

третій курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра: 

 Середня освіта (Українська мова і література) – кількість вакантних 

місць – 25 

 Філологія (Українська мова і література) – кількість вакантних місць – 

19 

 Філологія (Слов'янські мови і літератури (переклад включно), перша – 

польська – кількість вакантних місць – 24 

2. Змінити кількість місць, на які оголошується прийом на конкурсні пропозиції 

із заочною формою навчання на третій курс з нормативним терміном навчання 

на вакантні місця осіб, які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра: 

 Середня освіта (Українська мова і література) – кількість вакантних 

місць – 2 

 Філологія (Українська мова і література) – кількість вакантних місць – 2 

 3. Філологія (Слов'янські мови і літератури (переклад включно), перша – 

польська – кількість вакантних місць – 2 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

5. Про допуск до участі у конкурсі та рекомендацію вступників на основі ПЗСО до 

зарахування за результатами співбесід. 

 

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

доповів, що у відповідності до поданих списків головами відбіркових комісій 

вступники, які поступають на основі співбесід успішно їх склали та просить 

голову Приймальної комісії поставити на голосування питання про їх допуск до 

участі у конкурсі та рекомендацію до зарахування за результатами співбесід 
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УХВАЛИЛИ: 

 допустити до участі у конкурсі вступників на основі ПЗСО та рекомендувати їх 

до зарахування за результатами співбесід (у відповідності до поданих списків 

вступників) 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

6. Про зарахування вступників на основі ПЗСО за результатами співбесід. 

 

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

доповів, що допущені до участі у конкурсі вступники на основі ПЗСО, які 

вступали на основі співбесід та були рекомендовані до зарахування виконали 

вимоги до зарахування, відповідно, до Правил прийому повинні бути 

зараховані на місця державного замовлення не пізніше 15.00 години 23.07.2021 

року. Попросив голову Приймальної комісії поставити на голосування питання 

про зарахування вступників на основі ПЗСО за результатами співбесід на місця 

державного замовлення (у відповідності до поданих списків). 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати вступників на основі ПЗСО за результатами співбесід на місця 

державного замовлення (у відповідності до поданих списків). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 

 

 

 Голова Приймальної комісії  І.Є. Цепенда 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


