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ПРОТОКОЛ № 14 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 09 серпня 2021 року 

 ПРИСУТНІ 26 осіб 

 ВІДСУТНІ 1 особа 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про відхилення рекомендацій до вступу вступникам на основі ПЗСО, які вступають 

за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) (списки) 

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

до відома членів Приймальної комісії перелік вступників на основі ПЗСО на ОР 

бакалавра, яким було надано рекомендації до вступу за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) та не 

виконали рекомендації до зарахування. Попросив Голову ПК поставити на 

голосування питання про  відхилення рекомендацій до вступу таким 

вступникам (у відповідності до поданих списків) 
 

УХВАЛИЛИ: 

 відхилити рекомендації до вступу вступникам на основі ПЗСО, які вступають 

за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) та не виконали вимоги до зарахування у 

відповідності із поданими списками 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 26  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про зарахування вступників, які вступають на основі ПЗСО за кошти державного 

або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) (списки) 

 

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

до відома членів Приймальної комісії зміст списків вступників які вступають на 

основі ПЗСО за кошти державного або регіонального бюджету (за державним 

або регіональним замовленням) та попросив Голову ПК поставити на 

голосування питання про їх зарахування  

 

УХВАЛИЛИ: 

 зарахувати вступників, які вступають на основі ПЗСО за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) у 

відповідності до поданих списків 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 26  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  
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3. Про відхилення рекомендацій до вступу вступникам на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вступають на ОР бакалавра на 

місця державного замовлення (списки) 

 

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

до відома членів Приймальної комісії перелік вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вступають на ОР бакалавра, 

яким було надано рекомендації до вступу за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) та не 

виконали рекомендації до зарахування. Попросив Голову ПК поставити на 

голосування питання про відхилення рекомендацій до вступу таким 

вступникам (у відповідності до поданих списків) 

 

УХВАЛИЛИ: 

 відхилити рекомендації до вступу вступникам на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вступають на ОР бакалавра, 

які вступають за кошти державного або регіонального бюджету (за державним 

або регіональним замовленням) та не виконали вимоги до зарахування у 

відповідності із поданими списками 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 26  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

4. Про надання додаткових рекомендацій до зарахування вступникам на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вступають на ОР 

бакалавра на місця державного замовлення (списки) 

 

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

до відома членів Приймальної комісії перелік вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вступають на ОР бакалавра 

на місця державного замовлення, яким надано додаткові рекомендації до 

зарахування (у відповідності до поданих списків). Попросив Голову ПК 

поставити на голосування питання про надання цим вступникам додаткових 

рекомендацій. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 надати додаткові рекомендації до зарахування вступникам на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які вступають на ОР бакалавра 

на місця державного замовлення (у відповідності до поданих списків) 

    

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 26  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

5. Про зарахування вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, які вступають на ОР бакалавра на місця державного замовлення (списки) 

 

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



3 

до відома членів Приймальної комісії зміст списків вступників які вступають на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на ОР бакалавра 

на місця державного замовлення та попросив Голову ПК поставити на 

голосування питання про їх зарахування  

 

УХВАЛИЛИ: 

 зарахувати вступників, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста на ОР бакалавра на місця державного замовлення у 

відповідності до поданих списків 

    

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 26  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 

 Голова  

Приймальної комісії 

 І.Є. Цепенда 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


