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ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 04 квітня 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 25 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 2 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

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

інститутів (деканів факультетів). 
 

СЛУХАЛИ: 
 Відповідального секретаря Приймальної комісії Лапковського Едуарда 

Йосиповича, який представив присутнім зміст подання завідувача кафедри 

фізичної культури і спорту Лісовського Б.П., за яким він просить внести зміни 

у Додаток 2 до Правил прийому до Університету у 2022 році і оголосити набір 

на перший курс за скороченим терміном навчання зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Фізична культура) на освітній рівень бакалавра із обсягом набору на 

денну форму – 25 осіб, на заочну форму – 12 осіб. Відповідно скасувати 

оголошений набір за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) на 

третій курс освітнього рівня бакалавра (нормативний набір). 

УХВАЛИЛИ: 

 Прийняти запропоновані зміни та внести відповідні зміни до Правил прийому 

до Університету у 2022 році. 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

СЛУХАЛИ: 
 Відповідального секретаря Приймальної комісії Лапковського Едуарда 

Йосиповича, який представив присутнім зміст подання декана факультету 

іноземних мов Яцків Наталії Яремівни, у якому вона просить внести зміни до 

додатків 1 і 4 Правил прийому до Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника та оголосити набір на освітню програму «Середня 

освіта (зарубіжна література, англійська мова)» спеціальності 014.021 Середня 

освіта у кількості 20 місць денної форми шляхом перерозподілу ліцензованих 

місць факультету іноземних мов. 

УХВАЛИЛИ: 

 Прийняти запропоновані зміни та внести відповідні зміни до Правил прийому 

до Університету у 2022 році. 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

СЛУХАЛИ: 
 Відповідального секретаря Приймальної комісії Лапковського Едуарда 
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Йосиповича, який представив присутнім зміст подання завідувача юридичної 

клініки ННЮІ Костіва Івана Ярославовича, у якому він просить у зв'язку зі 

змінами у визначенні ліцензованого обсягу, затвердженими Умовами прийому 

для здобуття вищої освіти 2022 року, внести зміни в Додатки до Правил 

прийому, а саме: розподіл ліцензійного обсягу здійснити наступним чином: 

1. Бакалавр на основі ПЗСО, Право, Денна (Додаток 1) - 150; 

2. Бакалавр на основі ПЗСО, Міжнародне і європейське право, Денна 

(Додаток 1) - 50; 

3. Бакалавр на основі ПЗСО, Право, Заочна (Додаток 1) - 25; 

4. Бакалавр на основі Бакалавра (ІІ курс), Право, Заочна (Додаток 7) - 14; 

5. Бакалавр на основі Бакалавра (ІІ курс), Право, Денна (Додаток 7) - 1; 

6. Бакалавр на основі МС (ІІІ курс), Право, Денна (Додаток 2) - 30; 

7. Бакалавр на основі МС (ІІІ курс), Право, Заочна (Додаток 2) - 30. 

УХВАЛИЛИ: 

 Прийняти запропоновані зміни та внести відповідні зміни до Правил прийому 

до Університету у 2022 році. 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 

 Голова  

Приймальної комісії 

  

Ігор ЦЕПЕНДА 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ 

 


