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ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 02 серпня 2021 року 

 ПРИСУТНІ 27 осіб 

 ВІДСУТНІ 0 осіб 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про допуск до участі у конкурсі та надання рекомендацій до зарахування за 

державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступникам на 

ОР магістр 

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

до відома членів Приймальної комісії зміст рейтингового списку вступників які 

вступають за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб на ОР магістр та попросив Голову ПК поставити питання про їх допуск до 

участі у конкурсі та надання рекомендацій до зарахування на голосування 
 

УХВАЛИЛИ: 

 допустити до участі у конкурсі та надати рекомендації до зарахування за 

державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступників на ОР магістр 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 27  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

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

державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступникам на 

здобуття ОР бакалавр на базі ОКР молодшого спеціаліста  

 

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

до відома членів Приймальної комісії зміст рейтингового списку вступників за 

державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступникам на здобуття ОР бакалавр на базі ОКР молодшого спеціаліста та 

попросив Голову ПК поставити питання про їх допуск до участі у конкурсі та 

надання рекомендацій до зарахування на голосування 

 

УХВАЛИЛИ: 

 допустити до участі у конкурсі та надати рекомендації до зарахування за 

державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступникам на здобуття ОР бакалавр на базі ОКР молодшого спеціаліста 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 27  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  
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3. Про допуск до участі у конкурсі та надання рекомендацій до зарахування за 

державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб вступникам на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю для осіб, які 

здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не 

менше одного року та виконують у повному обсязі 

 

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

до відома членів Приймальної комісії зміст рейтингового списку вступників за 

державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступникам на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному 

обсязі та попросив Голову ПК поставити питання про їх допуск до участі у 

конкурсі та надання рекомендацій до зарахування на голосування 

 

УХВАЛИЛИ: 

 допустити до участі у конкурсі та надати рекомендації до зарахування за 

державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступникам на навчання для здобуття ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному 

обсязі 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 27  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

4. Про зміни до розподілу державного замовлення спеціальностей на ОР магістра 

 

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

до відома членів Приймальної комісії необхідність корекції розподілу місць 

державного замовлення для вступників на ОР магістра за поданням декана 

економічного факультету та за наявним рекомендаціями МОН України 

 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити розподіл державного замовлення спеціальностей на ОР магістра 

    

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 27  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

5. Про встановлення спеціального прохідного конкурсного балу для переведення 

вступників на місця державного замовлення за спеціальностями, що входять до 

Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка 

 

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

довів до відома членів Приймальної комісії необхідність встановлення 

спеціального прохідного конкурсного балу для переведення вступників на 

місця державного замовлення за спеціальностями, що входять до Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка та запропонував його 
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встановити на рівні 100 балів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 встановити спеціальний прохідний конкурсний бал для переведення вступників 

на місця державного замовлення за спеціальностями, що входять до Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка на рівні 100 балів. 

    

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 27  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

6. 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  вступника вступника Левка Олександра Віталійовича, та доповіла, що 

апеляція була задоволена. Попросила затвердити протокол №4 засідання 

апеляційної комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити протокол №4 апеляційної комісії Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 27  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

7. Різне 

 

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

до відома членів Приймальної комісії розклад вступних випробувань для 

вступників на ОНР доктора філософії та повідомив, що проведення фахових 

вступних випробувань для таких вступників заплановане на 23 серпня. Також 

повідомив, що 23 серпня є вихідним днем, і попросив винести на голосування 

зміни до розкладу – перенести прийом фахового вступного іспиту на 25 серпня, 

враховуючи, що згідно термінів роботи приймальної комісії та Правил прийому 

таку зміну можна виконати. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 Внести зміни у Правила прийому - 2021 (додаток 8) у частині термінів 

проведення фахових вступних випробувань у аспірантуру і перенести 

проведення фахового вступного іспиту із 23 на 25 серпня 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 27  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

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

до відома членів Приймальної комісії зміст подання голови відбіркової комісії 
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факультету історії, політології і міжнародних відносин проф. Кугутяка Миколи 

Васильовича, у якому він просить внести зміни до додатку 3 Правил прийому 

для спеціальностей 292 «Міжнародні економічні відносини» та 073 

«Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом)» та надати можливість 

вступати із усіх спеціальностей 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Внести зміни у Правила прийому - 2021 (додаток 3) у частині прийому на 

навчання магістрів на спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» та 

073 «Менеджмент (Управління міжнародним бізнесом)» 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 27  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

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

до відома членів Приймальної комісії зміст листа МОН України №1/9-387 від 

30.07.2021 р. Про розподіл місць державного замовлення для вступників у 

магістратуру під час другого етапу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 взяти до відома подану інформацію 

 

 

 

 

 Голова  

Приймальної комісії 

 І.Є. Цепенда 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


