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ПРОТОКОЛ № 8 

спільного засідання Ректорату та Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 29 червня 2021 року 

   

 ПРИСУТНІ 24 особи 

   

 ВІДСУТНІ 3 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про стан виконання розпорядження ректора від 25.02.2021 р. № 40-р щодо 

ознайомлення студентів першого курсу із Студентським путівником 
 

СЛУХАЛИ: 
 начальника навчально-методичного відділу Солонець І. Ф., яка доповіла 

присутнім результати моніторингу обізнаності стулентів-першокурсників із 

змістом Студентського путівника. 
СЛУХАЛИ: 

 Ректора Університету, проф. Цепенду І.Є., який наголосив про необхідність доведення 

до відома майбутніх студентів-першокурсників змісту даного путівника, який 

полегшить їм орієнтуватися у новому освітньому просторі та про доцільність внесення 

до освітніх програм у дисципліну «Вступ до спеціальності» положень цього документу 
 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Інформацію начальника навчально-методичного відділу Солонець І. Ф. 

Взяти до уваги. 

2. Розпорядження Ректора Університету взяти до виконання. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

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

вступникам на кафедру військової підготовки 

 

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

до уваги членів Приймальної комісії списки вступників на кафедру військової 

підготовки які виконали вимоги для допуску у конкурсі для зарахування та 

попросив проголосувати присутніх про їх допуск. 

УХВАЛИЛИ: 

 Допустити до участі у конкурсі вступників на кафедру військової підготовки 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  
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СЛУХАЛИ: 
 відповідального секретаря Приймальної комісії Лапковського Е. Й., який довів 

до уваги членів Приймальної комісії списки вступників на кафедру військової 

підготовки які виконали вимоги до вступу та попросив проголосувати 

присутніх про надання їм рекомендацій до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Надати рекомендації до зарахування вступникам на кафедру військової 

підготовки у відповідності до поданих списків 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

3. 1. Про зміни до правил прийому: 

- Про оголошення набору на ОП «Лісове господарство» (спеціальність 205 

Лісове господарство) для вступників на основі диплома молодшого 

спеціаліста на 2-й курс заочної форми навчання у межах вакантних місць; 

- Про оголошення набору на ОП «Польська мова і література та англійська 

мова» (спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 035.033 Слов’янські мови і 

літератури (переклад включно), перша – польська); 

Внесення змін до додатку 10 Правил прийому до університету (Перелік освітніх 

програм, на які оголошується набір на навчання) з огляду на оновлення списку 

акредитованих ОП 

 

 

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

доповів, що наказом ректора від 16.06.2021 №357  введено в дію Положення 

про Болехівський навчальний центр дистанційних комунікацій, який створений 

на базі Прикарпатського фахового коледжу лісового господарства та туризму 

для організації навчання студентів за місцем проживання, за дистанційною 

формою навчання, або за заочною формою навчання з використанням 

елементів дистанційної форми. Очікується, що це дасть можливість 

забезпечити щорічно вступ до університету на заочну форму навчання 15-20 

студентів-випускників коледжу. 

Водночас стандарт вищої освіти за спеціальністю 205 – «Лісове господарство» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти дозволяє зараховувати таких 

студентів відразу на другий курс навчання. 

Відповідно до Правил прийому до Державного вищого навчального закладу 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2021 

році передбачено набір на другий курс 37 студентів денної форми навчання за 

вищевказаною спеціальністю. 

Враховуючи зазначене вище, пропоную створити конкурсну пропозицію для 

прийому на другий курс за заочною формою навчання за спеціальністю 205 – 

«Лісове господарство», передбачивши для цього 22 місця (відповідно за 

денною формою пропонується залишити 15 місць). 
 

 

УХВАЛИЛИ: 

 створити конкурсну пропозицію для прийому на другий курс за заочною 
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формою навчання за спеціальністю 205 – «Лісове господарство», передбачивши 

для цього 22 місця 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 Голова Приймальної комісії  І.Є. Цепенда 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


