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ПРОТОКОЛ № 30 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 24 грудня 2021 року 

 ПРИСУТНІ 27 осіб 

 ВІДСУТНІ 0 осіб 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про рекомендації до змісту Правил прийому до Університету на 2022 рік (за 

поданням завідувачки кафедри методики музичного виховання та диригування 

Серганюк Любові Іванівни) 

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

до відома членів Приймальної комісії зміст подання завідувачки кафедри 

методики музичного виховання та диригування Серганюк Любові Іванівни, у 

якому висловлене прохання врахувати у «Правилах прийому... – 2022» 

положення стандарту вищої освіти для вступників галузі знань 02 «Культура та 

мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво», котрий затверджено та 

введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. № 

727 та погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти від 16.04.2019 р. протокол № 4. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 Передбачити у «Правилах прийому до ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника у 2022 році» положення стандарту вищої 

освіти для вступників галузі знань 02 «Культура та мистецтво» спеціальності 

025 «Музичне мистецтво», котрий затверджено та введено в дію Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 24.05.2019 р. № 727 та погоджено 

рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 

16.04.2019 р. протокол № 4. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 27  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

2. Про рекомендації до змісту Правил прийому до Університету на 2022 рік (за 

поданням завідувача кафедри англійської філології Бистрова Якова 

Володимировича) 

 

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

до відома членів Приймальної комісії зміст подання завідувача кафедри 

англійської філології Бистрова Якова Володимировича, що стосується набору 

вступників на основі ПЗСО на спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-

професійною програмою “Середня освіта (Інформатика. Англійська мова)”, ОР 

бакалавра заочної форми навчання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Відхилити пропозицію завідувача кафедри англійської філології Бистрова 

Якова Володимировича, що стосується набору вступників на основі ПЗСО 

на спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-професійною програмою 
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“Середня освіта (Інформатика. Англійська мова)”, ОР бакалавра заочної 

форми навчання 

2. Інтенсифікувати профорієнтаційну роботу для вступників на основі ПЗСО 

на спеціальність 014 Середня освіта, освітньо-професійною програмою 

“Середня освіта (Інформатика. Англійська мова)”, ОР бакалавра для 

уникнення формування малокомплектних груп. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 27  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

3. Про підготовку Правил прийому до Університету на 2022 рік 

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

до відома членів Приймальної комісії зміст проєкту правил прийому до 

Університету на 2022 рік. 
 

УХВАЛИЛИ: 

 Подану інформацію взяти до уваги, підготувати проєкт правил прийому до 

Університету на 2022 рік для затвердження Вченою радою Університету 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 27  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 Голова 

Приймальної комісії 

  

Ігор ЦЕПЕНДА 

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ 

 


