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ПРОТОКОЛ № 11 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 26 липня 2021 року 

   

 ПРИСУТНІ 25 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 2 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про допуск до участі у конкурсі осіб, які вступають на основі документа про ПЗСО 

тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів, 

творчих конкурсів 
 

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

до відома членів Приймальної комісії перелік вступників, які вступають на 

основі документа про ПЗСО тільки за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання, вступних іспитів, творчих конкурсів 
 

УХВАЛИЛИ: 

 допустити до участі у конкурсі осіб, які вступають на основі документа про 

ПЗСО тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вступних 

іспитів, творчих конкурсів у відповідності до поданих списків. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про затвердження протоколів апеляційної комісії Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

СЛУХАЛИ: 
 Голову апеляційної комісії Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, проф. Якубів В.М., яка представила присутнім результати 

апеляцій (вступник на ОР магістра зі спеціальності 121 Інженерія програмного 

забезпечення Слободян М.М. та вступник на ОР магістра зі спеціальності 053 

Психологія Мішагіна Н.Р.) та попросила їх затвердити. 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити протоколи №1 і №2 апеляційної комісії Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

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 факультету 

математики та інформатики Пилипіва Володимира Михайловича, за яким у 

зв’язку зі значним попитом та великою кількістю заяв абітурієнтів на 

спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення (ОР бакалавр, денна 

форма навчання) та неоголошенням набору на вступ у 2021 році на 

спеціальність 112 Статистика (ОР бакалавр, денна форма навчання) він просить 

передати ліцензійні місця спеціальності 112 Статистика на спеціальність 121 

Інженерія програмного забезпечення у 2021 році (в обсязі 25 місць). 

 

УХВАЛИЛИ: 

 підтримати звернення декана факультету математики та інформатики Пилипіва 

Володимира Михайловича та здійснити запропонований ним перерозподіл 

ліцензійних місць 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

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

доповів, що у Приймальну комісію надійшло подання голови відбіркової 

комісії факультету психології Заграй Л.Д., яка просить перевести з конкурсної 

пропозиції Психологія (заочна форма, для вступу на другий курс для здобуття 

ступеня бакалавра на основі такого самого або вищого ступеня вищої освіти) 3 

місця на конкурсну пропозицію психологія (заочна форма, для вступу на 

другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого 

спеціаліста); а також з конкурсної пропозиції Реабілітаційна психологія (заочна 

форма, для вступу на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

такого самого або вищого ступеня вищої освіти) 1 місце на конкурсну 

пропозицію Реабілітаційна психологія (заочна форма, для вступу на другий 

курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста). 
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УХВАЛИЛИ: 

 підтримати звернення голови відбіркової комісії факультету психології Заграй 

Л.Д. та здійснити запропонований перерозподіл ліцензійних місць. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

5. Про допуск до участі у фахових вступних випробуваннях вступників на ОР магістра, 

які не з’явилися на вступні випробування згідно розкладу (на основі поданих заяв) 

 

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

доповів, що Приймальну комісію надійшли заяви вступників на ОР магістра із 

різних спеціальностей, які в силу поважних причин не встигли вчасно з’явитися 

на вступні іспиту за розкладом. Враховуючи факт попередження цими 

вступниками про свою неявку завчасно, до початку вступних іспитів, а також 

наявність поважних причин, у відповідності до порядку проведення вступних 

іспитів такі абітурієнти можуть бути допущені до їх складання. Попросив 

членів приймальної комісії підтримати прохання. 

УХВАЛИЛИ: 

 допустити до участі у вступних фахових випробуваннях вступників на ОР 

магістра у відповідності до поданих заяв 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

6. Про розподіл місць державного замовлення для вступників на ОР магістра та 

вступників на ОР бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста 

 

СЛУХАЛИ: 
 заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Івасюка І.Я., який 

довів до відома інформацію про розподіл місць державного замовлення для 

вступників на ОР магістра та вступників на ОР бакалавра на основі диплома 

молодшого спеціаліста 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити поданий розподіл місць державного замовлення для вступників на 

ОР магістра та вступників на ОР бакалавра на основі диплома молодшого 

спеціаліста 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 Голова Приймальної комісії  І.Є. Цепенда 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


