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ПРОТОКОЛ № 15 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 10 серпня 2021 року 

 ПРИСУТНІ 23 особи 

 ВІДСУТНІ 4 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про надання рекомендацій до зарахування для вступників, які вступають на основі 

ПЗСО на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані 

(закриті) конкурсні пропозиції (списки) 

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

до відома членів Приймальної комісії перелік вступників на основі на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) 

конкурсні пропозиції на основі поданих списків. Попросив Голову ПК 

поставити на голосування питання про  надання їм рекомендацій до 

зарахування  
 

УХВАЛИЛИ: 

 надати рекомендації до зарахування  вступникам, які вступають на основі 

ПЗСО на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та 

фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції у відповідності із поданими списками 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

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

спеціаліста, які вступають на ОР бакалавра за кошти фізичних і юридичних осіб 

(списки) 

 

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

до відома членів Приймальної комісії зміст списків вступників які вступають на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти 

фізичних і юридичних осіб та попросив Голову ПК поставити на голосування 

питання про їх зарахування  

 

УХВАЛИЛИ: 

 зарахувати вступників, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста за кошти фізичних і юридичних осіб у відповідності до 

поданих списків 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  
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3. Про зарахування вступників 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 

індивідуальний навчальний план (друга вища освіта) за кошти фізичних і юридичних 

осіб (списки) 

 

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

до відома членів Приймальної комісії зміст списків вступників 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 індивідуальний навчальний план 

(друга вища освіта) за кошти фізичних і юридичних осіб та попросив Голову 

ПК поставити на голосування питання про їх зарахування  

 

УХВАЛИЛИ: 

 зарахувати вступників, які вступають 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 індивідуальний навчальний план (друга вища 

освіта) за кошти фізичних і юридичних осіб у відповідності до поданих списків 

    

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 

 Заступник голови  

Приймальної комісії 

 Г.Й. Михайлишин 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


