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ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 12 липня 2021 року 

   

 ПРИСУТНІ 24 особи 

   

 ВІДСУТНІ 3 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про готовність відбіркових комісій університету до початку вступної кампанії 2021 

року 
 

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

доповів членам Приймальної комісії про стан готовності відбіркових комісій до 

початку роботи під час вступної кампанії 2021 року. Акцентував, що відбіркові 

комісії готові, штат працівників укомплектований. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії взяти до уваги. 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про готовність приміщень для роботи відбіркових комісій під час вступної кампанії 

2021 року 

 

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

доповів членам Приймальної комісії про стан готовності приміщень, у яких 

будуть працювати відбіркові комісії. Акцентував на повній готовності 

технічного забезпечення приміщень, а також на облаштуванні роботи 

Приймальної комісії у відповідності до вимог функціонування приміщень 

загального призначення під час дії карантинних обмежень у «зеленій зоні», до 

якої віднесена Івано-Франківська область на час роботи вступної кампанії 2021 

року 

УХВАЛИЛИ: 

 Інформацію відповідального секретаря Приймальної комісії взяти до уваги. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  
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3. Про технічне забезпечення проведення вступних випробувань в тестовій формі з 

використанням комп’ютерних технологій 

 

СЛУХАЛИ: 
 заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Прикарпатського 

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

про повну готовність  технічного забезпечення для проведення вступних 

випробувань в тестовій формі з використанням комп’ютерних технологій. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 Інформацію заступника відповідального секретаря Приймальної комісії взяти 

до уваги. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «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 завідувач кафедрою методики викладання образотворчого 

і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Тимків Богдан Михайлович у 

своєму поданні до Приймальної комісії просить поправити технічну помилку в 

правилах прийому на освітню програму 014.12 Середня освіта (Образотворче 

мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти додавши слово 

композиція, оскільки фаховий іспит проводиться в два етапи: перший етап - 

образотворче мистецтво, педагогіка та методика викладання образотворчого 

мистецтва, другий етап - композиція. 

УХВАЛИЛИ: 

 Відхилити прохання завідувача кафедрою методики викладання 

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Тимківа 

Богдана Михайловича у зв’язку із тим, що у Правилах прийому, в частині 

програмових вимог пропоновані зміни враховані. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

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

доповів, що декан факультету філології, проф. Голод Р.Б. звернувся до 

Приймальної комісії із поданням у якому просить оголосити додатково набір на 

ОП «Польська мова і література та англійська мова» (спеціальність 035 

Філологія; спеціалізація 035.033 Слов’янські мови і літератури (переклад 

включно), перша – польська). 

Також просить зробити розподіл ліцензійних місць, внісши зміни в додаток 1 і 

в додаток 4 до Правил прийому та встановити вартість навчання студентів 

денної форми навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» на ОП «Польська мова 

і література та англійська мова» (спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 

035.033 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська) у 

розмірі 23 000 грн. 
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УХВАЛИЛИ: 

  оголосити додатково набір на ОП «Польська мова і література та 

англійська мова» (спеціальність 035 Філологія; спеціалізація 035.033 

Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська); 

 внести зміни в додаток 1 і в додаток 4 до Правил прийому із відповідним 

розподілом місць; 

 зобов’язати фінансові підрозділи університету розрахувати вартість 

навчання студентів денної форми навчання за освітнім ступенем 

«Бакалавр» на ОП «Польська мова і література та англійська мова» 

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

літератури (переклад включно), перша – польська). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Голова Приймальної комісії  І.Є. Цепенда 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


