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ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Приймальної комісії 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” 

 

 від 24 січня 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 25 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 2 осіб 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Затвердження Плану роботи Приймальної комісії ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» та Івано-Франківського 

фахового коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» з організації та здійснення прийому у 2022 році. 
 

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

представив присутнім План роботи Приймальної комісії ДВНЗ 

"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" та Івано-

Франківського коледжу ДВНЗ "Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника" з організації та здійснення прийому у 2022 році. 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити План роботи Приймальної комісії ДВНЗ "Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника" та Івано-Франківського 

коледжу ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника" з організації та здійснення прийому у 2022 році. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

2. Про затвердження Положення про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2022 році. 
 

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

представив присутнім Положення про організацію вступних випробувань у 

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 

2022 році» 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити Положення про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2022 

році» 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  
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3. Про затвердження Положення про апеляційну комісію ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». 
 

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

представив присутнім Положення про апеляційну комісію ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити Положення про апеляційну комісію ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника”. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

4. Про затвердження Положення про Всеукраїнську олімпіаду ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти. 
 

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

представив присутнім Положення про Всеукраїнську олімпіаду ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» для 

професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити Положення про Всеукраїнську олімпіаду ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

5. Про склад відбіркових, предметних екзаменаційних, комісій для проведення 

вступних випробувань з використанням комп’ютерних технологій, фахових 

атестаційних комісій, апеляційних комісій для організації прийому вступників у 

2022 році. 
 

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

представив присутнім склади відбіркових, екзаменаційних (фахових), 

предметних комісій з проведення вступних випробувань, комісій для 

проведення вступних випробувань із використанням комп’ютерних технологій, 

апеляційних комісій та перелік технічних секретарів для роботи з ЄДЕБО для 

організації прийому вступників у 2022 році. 

УХВАЛИЛИ: 

 сформувати та затвердити склади відбіркових, екзаменаційних (фахових), 

предметних комісій з проведення вступних випробувань, комісій для 

проведення вступних випробувань із використанням комп’ютерних технологій, 
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апеляційних комісій персональний склад технічних секретарів для роботи з 

ЄДЕБО для організації прийому вступників у 2022 році. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

6. Про зміни до правил прийому до університету у 2022 році (на основі подань 

деканів/директорів) 
 

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

представив службові подання голів відбіркових комісій про внесення змін до 

правил прийому. 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити запропоновані зміни, а саме: 

1. Розподіл місць ліцензованого обсягу на наступні спеціальності затвердити у 

такому обсязі: спеціальність 241 "Готельно-ресторанна справа" - 150 осіб 

(100 осіб - денна форма навчання, 50 осіб - заочна форма навчання); 

спеціальність 242 "Туризм" - 250 осіб (170 осіб - денна форма навчання, 80 

осіб - заочна форма навчання), спеціальність 028 "Менеджмент 

соціокультурної діяльності" - 70 осіб (50 осіб - денна форма навчання, 20 

осіб - заочна форма навчання). 

2. У додатку 4 до Правил прийому спеціальності 025 “Музичне мистецтво” 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «творчий конкурс (концертне 

виконання музичних творів)» замінити на «творчий конкурс (етап 1: 

Концертне виконання музичних творів; етап 2: Сольфеджіо і теорія музики 

з елементами гармонії)» 

3. У Додатку 2 у графі «Конкурсний показник» спеціальності 231 Соціальна 

робота, ОП Соціальна робота перелік вимог до вступних випробувань 

викласти у такій редакції: 1. Сертифікат ЗНО (українська мова та 

література); 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника); 3. Фаховий іспит 

(соціальна робота); для ОП Соціальна педагогіка перелік вимог до вступних 

випробувань викласти у такій редакції: 1. Сертифікат ЗНО (українська мова 

та література); 2. Сертифікат ЗНО (за вибором вступника); 3. Фаховий іспит 

(соціальна педагогіка). 

4. У Додатку 4  графу «Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, 

творчих конкурсів)» спеціальності 061 Журналістика викласти у такій 

редакції: 1. Українська мова і література; 2. Математика; 3. Історія України, 

або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія. 

5. У Додатку 4 у графі «Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, 

творчих конкурсів)» спеціальностей 014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями) (спеціалізація 014.08 Середня освіта (Фізика), ОП 

Середня освіта (Фізика), Середня освіта (Фізика та математика); 104 Фізика 

та астрономія; 105 Прикладна фізика та наноматеріали; 123 Комп'ютерна 

інженерія; 171 Електроніка першим обов’язковим предметом ЗНО навести 

«Українська мова»; 

6. У Додатку 4 у графі «Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, 

творчих конкурсів)»  спеціальностей 014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями) спеціалізація 014.021 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)) ОП Середня освіта (Англійська мова і література); 014 

Середня освіта (за предметними спеціальностями) спеціалізація 014.021 
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Середня освіта (Мова і література (німецька)) ОП Середня освіта (Німецька 

мова і література); 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – англійська, ОП Англійська мова та 

література; 035 Філологія, спеціалізація 035.043 Германські мови та 

літератури (переклад включно), перша – німецька, ОП Німецька мова та 

література; 035 Філологія, спеціалізація 035.055 Романські мови та 

літератури (переклад включно), перша – французька, ОП Французька мова 

та література викласти у такій редакції: 1. Українська мова і література; 2. 

Іноземна мова; 3. Історія України або математика, або біологія, або 

географія, або фізика, або хімія. 

7. У Додатку 2 у графі «Конкурсний показник» спеціальності  014 Середня 

освіта (за предметними спеціальностями), спеціалізація 014.13 Середня 

освіта (музичне мистецтво), ОП Середня освіта (музичне мистецтво) 

перелік вимог до вступних випробувань викласти у такій редакції: 1. 

Сертифікат ЗНО (українська мова та література); 2. Сертифікат ЗНО (Історія 

України); 3. Фаховий іспит (виконання музичних творів). 

8. у Додатку 2 у графі «Конкурсний показник» для ОП 014 Середня освіта 

(фізична культура), 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, 

ерготерапія перший конкурсний показник викласти у такій редакції: «1. 

Сертифікат ЗНО (українська мова)» 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

7. Різне. 
 

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

доповів присутнім, що Університет направив до НАЗЯВО звернення із 

проханням поширити дію сертифікатів про акредитацію таких освітніх 

програм:  

1. Середня освіта (англійська мова і література) спеціалізація 014.02 «Мова 

і література (англійська)», сертифікат № 283, термін дії до 14.05.2025 на 

ОП Середня освіта (англійська мова і література) спеціалізація 014.021 

Англійська мова і література; 

2. Середня освіта (німецька мова і література) спеціалізація 014.02 Мова і 

література (німецька), сертифікат № 284, термін дії до 14.05.2025 на ОП 

Середня освіта (німецька мова і література) спеціалізація 014.022 

Німецька мова і література; 

3. Середня освіта (польська мова та література) спеціалізація 014.02 Мова і 

література (польська), сертифікат № 577, термін дії до 01.07.2026 на ОП 

Середня освіта (польська мова та література) спеціалізація 014.028 

Польська мова і література. 

Звернення було опрацьоване, дозвіл наданий.  

Попросив голову винести на голосування про внесення відповідних змін до 

Додатку 10 Правил прийому. 

УХВАЛИЛИ: 

 Внести зміни до Додатку 10 до Правил прийому до Університету у 2022 році, 

вказавши номери сертифікатів і терміни дії акредитації таких освітніх програм: 

1. Сертифікат № 283, термін дії до 14.05.2025, ОП Середня освіта 
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(англійська мова і література) спеціалізація 014.021 Англійська мова і 

література; 

2. Сертифікат № 284, термін дії до 14.05.2025, ОП Середня освіта 

(німецька мова і література) спеціалізація 014.022 Німецька мова і 

література; 

3. Сертифікат № 577, термін дії до 01.07.2026, ОП Середня освіта 

(польська мова та література) спеціалізація 014.028 Польська мова і 

література. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Голова Приймальної комісії  І.Є. Цепенда 

    

    

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Е.Й. Лапковський 

 


