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ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 31 травня 2021 року 

   

 ПРИСУТНІ 23 особа 

   

 ВІДСУТНІ 4 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про зміни до Положення про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника у 2021 році 
 

СЛУХАЛИ: 
 директора Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника Москаленка Ю.І., який 

представив присутнім пропоновані зміни до Положення про організацію 

вступних випробувань у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника у 2021 році. Звернувся до голови приймальної комісії 

та до членів ПК затвердити даний розділ у такій редакції: 
3.6. Вступний екзамен для вступників на ОПС фахового молодшого бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти, що проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями з використанням 

комп’ютерної техніки, оцінюється як сума за вирішення 25-ти тестів. 

Критерії оцінювання вступного екзамену для вступників на основі базової загальної середньої 

освіти, що проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями із використанням комп’ютерної 

техніки викласти у такій редакції:  

 № Правильні відповіді  Оцінка (200-бальна шкала)  

1.  0-2                                       вступне випробування не складено  

2.  3-4                                         100  

3.  5-6                                         105  

4.  7                                          110  

5.  8                                          115  

6.  9                                          120  

7.  10                                          125  

8.  11                                          130  

9.  12                                          135  

10.  13                                           140  

11.  14                                           145  

12.  15                                           150  

13.  16                                           155  

14.  17                                           160  

15.  18                                          165  

16.  19                                          170  

17.  20                                           175  

18.  21                                           180  

19.  22                                          185  

20.  23                                           190  

21.  24                                            195  

22.  25                                             200 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити запропоновані зміни до Положення про організацію вступних 

випробувань у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника у 2021 році. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про зміни до Правил прийому  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника у 2021 році на основі листа Міністерства освіти і науки 

України від 25.05.2021 р. №1/9-277 

 

СЛУХАЛИ: 
 відповідального секретаря Приймальної комісії Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника Лапковського Е.Й., який 

довів до присутніх зміст листа Міністерства освіти і науки України від 

25.05.2021 р. №1/9-277, за яким за позовом громадянина Козлова С.О. зупинено 

дію наказу МОН України від 17.08.2020 року № 1053 та зупинено дію наказу 

МОН України від 15.10.2020 року № 1274. Вказані зміни стосувалися прийому 

вступників на ОР магістра спеціальності 081 Право та 293 Міжнародне право із 

несуміжних спеціальностей. Лапковський Е.Й. виніс на обговорення потребу 

зміни до Правил прийому до Університету вказаних змін. 

СЛУХАЛИ: 

 Декана навчально-наукового юридичного інституту професора Васильєву В.А., 

яка обґрунтувала присутнім беззмістовність пропонованих змін з огляду на 

якість підготовки фахівців зі спеціальності 081 Право і наголосила, що 

університет, у межах власної автономії може вносити, або не вносити зміни до 

правил прийому, зважаючи потреби, рекомендації та висловлювання 

стейкхолдерів. 

УХВАЛИЛИ: 

 Не вносити змін до Правил прийому до університету у частині прийому 

вступників з несуміжних спеціальностей на ОР магістра зі спеціальності 081 

Право. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

3. Про зміни до Правил прийому  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника у 2021 році на основі Наказу МОН України №271 від 

01.03.2021 р. «Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової 

передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 

території населених пунктів на лінії зіткнення» 

 

СЛУХАЛИ: 
 заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника Бойчук В.М., яка виходячи 

із положень Наказу МОН України №271 від 01.03.2021 р. «Про затвердження 

Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної 

(професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово 
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окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, 

території населених пунктів на лінії зіткнення» та змісту наради змісту виїзної 

наради Міністерства щодо умов вступу осіб із окупованих територій (25.05.21 

р. – 27.05.21 р.) наголосила на необхідності внесення змін до Правил прийому, 

а саме: 
1. Ввести пункт 18 у Розділ VIII Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої 

освіти у нижченаведеній редакції. 

2. Доповнити Правила прийому додатком 11 

 

Розділ VIII 

Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти 

 

… 

18. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження порядку прийому для 

здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на 

тимчасово окупованій території автономної республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій 

території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії 

зіткнення» від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 

року за № 505/36127 заявники отримують документ державного зразка про повну загальну середню освіту 

через освітні центри Прикарпатського університету імені Василя Стефаника «Крим-Україна», «Донбас-

Україна» у період з 10 червня по 20 вересня 2021 року (згідно з процедурою, що регламентується 

Положеннями про освітні центри Прикарпатського університету імені Василя Стефаника «Крим-Україна», 

«Донбас-Україна»). 

Заявник має право вступати до Університету для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до цього пункту Правил прийому.  

 

18.1. Заявником особисто подаються в письмовій формі такі документи: 

– заява; 

– сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років (за бажанням); 

– довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності); 

– документа, що посвідчує особу, а за його відсутності - свідоцтво про народження. 

– у разі відсутності в документі, що посвідчує особу, відмітки про реєстрацію місця проживання на 

тимчасово окупованих територіях України, підтвердження факту проживання може здійснюватися на 

підставі відомостей, зазначених у документах, визначених в абзаці третьому частини сьомої статті 4 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», копіях документів, 

до яких вносяться відомості про місце проживання та/або довідки про реєстрацію місця проживання 

батьків (одного з батьків), в яких зазначено місце проживання на відповідних територіях; 

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см; 

– документ про освіту державного зразка та додаток до нього; 

– довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації 

уповноваженого закладу загальної середньої освіти в рік вступу (за відсутності документа про освіту 

державного зразка та додатка до нього), яка є підставою для участі в конкурсі без подання 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

18.2. Документи від заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного 

бюджету приймаються в два етапи: 

до 12:00 години 20 липня, вступні іспити проводяться до 21 липня, рейтинговий список вступників 

оприлюднюється не пізніше 12:00 години 20 липня, а зарахування проводиться не пізніше 15:00 

години 23 липня; 

до 12:00 години 20 вересня, вступні іспити проводяться до 21 вересня, рейтинговий список вступників 

оприлюднюється не пізніше не пізніше 12:00 години 22 вересня, а зарахування проводиться не 

пізніше 15:00 години 24 вересня. 

 

18.3. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає до 

закладу вищої освіти документ про повну загальну середню освіту державного зразка, складає 

вступні іспити з предметів, визначених Додатком 11 цих Правил. 

 

18.4. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра визначається 

відповідно до розділу VII Правил прийому та Додатку 11. 

Для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного 

іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. 
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Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до 

конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться перед іншими 

вступними випробуваннями. 

1. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, подає 

до закладу вищої/фахової передвищої освіти документ про базову середню або повну загальну середню 

освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому закладу 

вищої або фахової передвищої освіти. 

2. Конкурсний бал заявника для вступу для здобуття освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) визначається Правилами 

прийому закладу освіти. 

Для вступу на освітні програми, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного 

іспиту проводиться відповідний творчий конкурс. 

Якщо для певної конкурсної пропозиції передбачено складання творчого заліку, особа допускається до 

конкурсного відбору в разі успішного складання творчого заліку, який проводиться перед іншими 

вступними випробуваннями. 

 

18.5. Зарахування заявників на повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення 

відбувається в межах установлених квоти-2 за конкурсом відповідно до конкурсного бала заявника 

у строки, встановлені Умовами прийому. 

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища 

заявників шифрують, а саме кожному заявникові присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, 

де ХХХХ відповідає коду закладу освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - 

коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

Зарахування заявників здійснюється: 

– на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої 

освіти за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 24 

вересня; 

– на заочну форму здобуття освіти на повної загальної середньої освіти за кошти державного 

бюджету - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до 

Правил прийому. 

Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування заявники зобов'язані 

виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали 

документів, передбачені Правилами та Умовами прийому впродовж трьох місяців після початку навчання. 

У разі неподання цих документів у встановлений строк наказ на зарахування Заявника скасовується. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Ухвалити запропоновані зміни. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

4. Про затвердження Положення «Про освітній центр «Крим-Донбас-Україна» на 

основі Наказу МОН України №271 від 01.03.2021 р. «Про затвердження Порядку 

прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-

технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території 

окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на 

лінії зіткнення» 

 

СЛУХАЛИ: 
 заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника Бойчук В.М., яка 

запропонувала затвердити Положення «Про освітній центр «Крим-Донбас-

Україна» на основі Наказу МОН України №271 від 01.03.2021 р. «Про 

затвердження Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та 

професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово 
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окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, 

тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської 

областей, території населених пунктів на лінії зіткнення» 

  

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити Положення «Про освітній центр «Крим-Донбас-Україна». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

5. Про зміни до Правил прийому  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника у 2021 році 

 

СЛУХАЛИ: 
 відповідального секретаря Приймальної комісії Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника Лапковського Е.Й., який 

довів до присутніх зміст подання заступника директора ННІ мистецтв, за яким 

пропонується до затвердження зміна ліцензованого обсягу за спеціальністю 

«Дизайн» для вступників на перший курс денної форми навчання на основі 

ПЗСО: 

 Вступ на основі ПЗСО, на перший курс, денна форма, ліцензований обсяг 

  актуально пропонується 

022 «Дизайн» 

Графічний дизайн 

 
35 40 

Дизайн одягу 

 
35 30 

Дизайн середовища 

 
40 40 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Внести зміни до Правил прийому до Прикарпатського національного 

університету у пропонованій частині та затвердити їх. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 Голова Приймальної комісії  І.Є. Цепенда 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


