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ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 21 лютого 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 26 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 1 особа 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про допуск до участі у вступних випробуваннях вступників на ОНР доктора 

філософії. 
 

СЛУХАЛИ: 
 завідувач відділу аспірантури і докторантури Ільницького Р.В., який 

представив присутнім списки вступників на ОНР доктора філософії. Попросив 

головуючого поставити на голосування питання про їх допуск до складання 

вступних іспитів. 

УХВАЛИЛИ: 

 допустити до складання вступних іспитів вступників на ОНР доктора філософії 

відповідно до поданих списків. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 26  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

2. Про зміни до Правил прийому до Університету у 2022 році (за поданнями директорів 

інститутів, деканів факультетів). 

 

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

доповів присутнім зміст подання декана факультету фізичного виховання і 

спорту проф. Яціва Я.М., у якому висловлене прохання внести зміни до 

Додатку 1 до Правил прийому до Університету в такій частині: кількість 

оголошених місць (ліцензійний обсяг) прийому на перший курс ОР "Бакалавр" 

спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" на основі ПЗСО денної форми 

навчання встановити 38 замість наявної 50. 

УХВАЛИЛИ: 

 погодити висловлене прохання та внести відповідні зміни до правил прийому 

до Університету у 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 26  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

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

доповів присутнім, що у зв’язку із перейменуванням Університету виникла 

потреба внести зміни до Правил прийому до Університету у 2022 році, 

замінивши відповідно за текстом назву Університету «Державний вищий 

заклад «Прикарпатський університет імені Василя Стефаника» на 
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«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

Попросив голову винести дане питання на обговорення та голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Внести запропоновані зміни до Правил прийому до Університету у 2022 році. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 26  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

3. Затвердження Програмових вимог вступних випробувань, співбесід, творчих 

конкурсів, фахових вступних випробувань та екзаменаційних матеріалів для 

вступників 2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: 
 заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Бойчук В.М., яка 

доповіла присутнім, що приймальною комісією підготовлені до затвердження 

програмові вимоги вступних випробувань, співбесід, творчих конкурсів, 

фахових вступних випробувань та екзаменаційні матеріали для вступників 2022 

року. Попросила голову винести дане питання на обговорення та на 

затвердження голосуванням. 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити Програмові вимоги вступних випробувань, співбесід, творчих 

конкурсів, фахових вступних випробувань та екзаменаційні матеріали для 

вступників 2022 року. 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 26  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 Голова Приймальної комісії  Ігор ЦЕПЕНДА 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

 Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ 

 


