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ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 28 липня 2021 року 

 ПРИСУТНІ 24 осіб 

 ВІДСУТНІ 3 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Затвердження рейтингового списку вступників які вступають на основі результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому 

числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4) на місця 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 зміст рейтингового списку вступників які 

вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих 

конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4) 

на місця за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням). 
 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити рейтинговий список вступників які вступають на основі результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у 

тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4) на місця за кошти державного 

або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про надання рекомендацій до зарахування вступників які вступають на основі 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних 

іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4) з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного 

або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням). 

 

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

попросив членів Приймальної комісії надати рекомендації до зарахування 

вступникам, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та 

квотою-3, квотою-4) з повідомленням про отримання чи неотримання ними 

права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету 

(за державним або регіональним замовленням) у відповідності до поданих 

рейтингових списків. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 надати рекомендації до зарахування вступникам, які вступають на основі 

результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та 

вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4) з 
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повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) у відповідності до поданих рейтингових списків. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

3. 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 

апеляції  вступниці Михальчук Катерини Русланівни, що 23.07.2021 року 

складала фаховий вступний іспит на ОР магістра спеціальності 053 

«Психологія» щодо об’єктивності оцінювання складеного нею вступного 

випробування з організаційної психології та попросила затвердити протокол 

засідання апеляційної комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити протокол №3 апеляційної комісії Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

4. Про зміни до Правил прийому  

(про встановлення вартості навчання в аспірантурі та докторантурі на 2021-2022 н.р.) 

 

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

членів Приймальної комісії необхідність корекції вартості навчання в 

аспірантурі та докторантурі на 2021-2022 н.р. Попросив проголосувати за 

пропоновані зміни. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 Внести зміни у Правила прийому-2021 у частині вартості навчання в 

аспірантурі та докторантурі на 2021-2022 н.р. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 Заступник голови 

Приймальної комісії 

 Г.Й. Михайлишин 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


