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ПРОТОКОЛ № 19 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 27 серпня 2021 року 

 ПРИСУТНІ 24 особи 

 ВІДСУТНІ 3 особи 

   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

1. Про допуск до участі у конкурсі, рекомендації до зарахування та зарахування 

вступників на здобуття ОНР доктора філософії за державним замовленням (списки) 

СЛУХАЛИ: 
 Завідувача відділу аспірантури і докторантури Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника Ільницького Р.В., який довів до відома 

членів Приймальної комісії перелік вступників на здобуття ОНР доктора 

філософії, які успішно склали вступні іспити і були допущені до участі у 

конкурсі, перелік вступників на здобуття ОНР доктора філософії, які були 

рекомендовані до зарахування за державним замовленням та перелік 

вступників на здобуття ОНР доктора філософії, які виконали вимоги до 

зарахування і пропонуються до зарахування на навчання за державним 

замовленням.  
 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Допустити до участі у конкурсі вступників на здобуття ОНР доктора 

філософії, які успішно склали вступні іспити до конкурсу (у 

відповідності до поданих списків). 

2. Рекомендувати до зарахування вступників на здобуття ОНР доктора 

філософії на місця за кошти державного замовлення у відповідності до 

рейтингових списків. 

3. Зарахувати вступників на здобуття ОНР доктора філософії на місця за 

кошти державного замовлення (у відповідності із поданими списками). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про рекомендації до зарахування та зарахування вступників на здобуття ОНР 

доктора філософії за кошти фізичних та юридичних осіб (списки) 

СЛУХАЛИ: 
 Завідувача відділу аспірантури і докторантури Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника Ільницького Р.В., який довів до відома 

членів Приймальної комісії перелік вступників на здобуття ОНР доктора 

філософії, які успішно склали вступні іспити і були допущені до участі у 

конкурсі, перелік вступників на здобуття ОНР доктора філософії, які були 

рекомендовані до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб та перелік 

вступників на здобуття ОНР доктора філософії, які виконали вимоги до 

зарахування і пропонуються до зарахування на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб.  
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УХВАЛИЛИ: 

 1. Рекомендувати до зарахування вступників на здобуття ОНР доктора 

філософії на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у відповідності до 

рейтингових списків. 

2. Зарахувати вступників на здобуття ОНР доктора філософії на місця за кошти 

фізичних та юридичних осіб (у відповідності до поданих списків). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

3. Про допуск до участі у конкурсі, рекомендації до зарахування та зарахування 

вступників на здобуття НР доктора наук (списки) 

СЛУХАЛИ: 
 Завідувача відділу аспірантури і докторантури Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника Ільницького Р.В., який довів до відома 

членів Приймальної комісії перелік вступників на здобуття НР доктора наук, 

які успішно склали вступні іспити і були допущені до участі у конкурсі, перелік 

вступників на здобуття НР доктора наук, які були рекомендовані до 

зарахування за державним замовленням та перелік вступників на здобуття НР 

доктора наук, які виконали вимоги до зарахування і пропонуються до 

зарахування на навчання за державним замовленням.  
 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Допустити до участі у конкурсі вступників на здобуття ОР доктора наук, які 

успішно склали вступні іспити до конкурсу (у відповідності до поданих 

списків) 

2. Рекомендувати до зарахування вступників на здобуття НР доктора наук на 

місця за державним замовленням у відповідності до рейтингових списків. 

3. Зарахувати вступників на здобуття НР доктора наук на місця за державним 

замовленням (у відповідності до поданих списків). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

4. Про допуск до участі у конкурсі, рекомендації до зарахування та зарахування 

вступників на кафедру військової підготовки (І та ІІ етапи) (списки) 

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

до відома членів Приймальної комісії перелік вступників на кафедру військової 

підготовки, які були рекомендовані до зарахування та виконали вимоги до 

зарахування за результатами проведення І-го етапу вступу, перелік вступників 

на кафедру військової підготовки, які за результатами вступних іспитів 

допускаються до участі у конкурсі, перелік вступників на кафедру військової 

підготовки яким надаються рекомендації до зарахування за ІІ-м етапом та 

перелік вступників які виконали вимоги до зарахування. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Зарахувати вступників на кафедру військової підготовки, які вступали за 

результатами проведення І-го етапу вступної кампанії і виконали вимоги до 

зарахування (у відповідності до поданих списків). 
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2. Допустити до участі у конкурсі вступників на кафедру військової підготовки 

(ІІ етап), які успішно склали вступні випробування (у відповідності до 

поданих списків). 

3. Рекомендувати до зарахування вступників на кафедру військової підготовки, 

які були допущені до участі у конкурсному відборі (у відповідності до 

поданих списків). 

4. Зарахувати вступників на кафедру військової підготовки (ІІ етап), які 

виконали вимоги до зарахування (у відповідності до поданих списків). 

5. Рекомендувати до зарахування вступників на здобуття ОНР доктора 

філософії на місця за кошти державного замовлення у відповідності до 

рейтингових списків (у відповідності до поданих списків). 

6. Зарахувати вступників на здобуття ОНР доктора філософії на місця за кошти 

державного замовлення (у відповідності із поданими списками) (у 

відповідності до поданих списків). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

5. Про зарахування вступників на основі ПЗСО на ОР бакалавра на місця за кошти 

фізичних і юридичних осіб (списки) 

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

довів до відома членів Приймальної комісії перелік вступників на основі ПЗСО 

на ОР бакалавра на місця за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали 

вимоги до вступу і у відповідності до Правил прийому до Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника можуть бути зараховані на 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Зарахувати вступників на основі ПЗСО на ОР бакалавра на місця за 

кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали вимоги до вступу (у 

відповідності до поданих списків). 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

6. Про зарахування вступників на основі диплома молодшого спеціаліста на ОР 

бакалавра на місця за кошти фізичних і юридичних осіб (списки) 

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

довів до відома членів Приймальної комісії перелік вступників на основі 

диплома молодшого спеціаліста на ОР бакалавра на місця за кошти фізичних і 

юридичних осіб, які виконали вимоги до вступу і у відповідності до Правил 

прийому до Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника можуть бути зараховані на місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Зарахувати вступників на основі диплома молодшого спеціаліста на ОР 

бакалавра на місця за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали 
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вимоги до вступу (у відповідності до поданих списків). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 Заступник голови  

Приймальної комісії 

 Г.Й. Михайлишин 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


