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ПРОТОКОЛ № 11 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 16 травня 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 25 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 2 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про рекомендації до зарахування вступників на освітньо-науковий рівень доктора 

філософії та доктора наук, які успішно склали вступні випробування. 
 

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

присутнім перелік (за списком), осіб, вступників на ОНР доктора філософії, та 

на ОНР доктора наук, що успішно склали вступні випробування. Попросив 

голову поставити на голосування питання про надання їм рекомендацій до 

зарахування на навчання. 

Також, Ільницький Р.В. доповів 

УХВАЛИЛИ: 

 Надати рекомендації до зарахування вступникам на ОНР доктора філософії (за 

поданими списками), та доктора наук (за поданими списками) які успішно 

склали вступні випробування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

2. Про зарахування на навчання на освітньо-науковий рівень доктора філософії та 

доктора наук вступників, які виконали вимоги до зарахування. 
 

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

що станом на сьогодні усі вступники на ОНР доктора філософії та доктора наук 

що успішно склали іспити виконали вимоги до зарахування. Представив список 

вступників. Попросив голову поставити на голосування питання про їх 

зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 зарахувати вступників на ОНР доктора філософії (відповідно до поданого 

списку), та доктора наук (відповідно до поданих списків) які виконали вимоги 

до зарахування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

3. Різне 
 

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

доповів присутнім зміст подання декана педагогічного факультету проф. 

Кондур О.С. в якому вона в тому числі просить дозволити створити 
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небюджетну конкурсну пропозицію на освітньо-професійну програму 

«Спеціальна освіта (логопедія)» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, 

спеціалізація 016.01 Логопедія з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на перший 

курс освітнього рівня магістр із обсягом набору на денну форму – 30 осіб, на 

заочну форму – 30 осіб шляхом перерозподілу ліцензованих місць з  освітньої 

програми "Дошкільна освіта" (загальний обсяг - 200 осіб): на ОП "Дошкільна 

освіта" на денну форму зменшити місць до 50 осіб, на заочну форму - до 90 осіб 

УХВАЛИЛИ: 

 дозволити створити небюджетну конкурсну пропозицію на освітньо-

професійну програму «Спеціальна освіта (логопедія)» за спеціальністю 016 

Спеціальна освіта, спеціалізація 016.01 Логопедія з галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка на перший курс освітнього рівня магістр із обсягом набору 

на денну форму – 30 осіб, на заочну форму – 30 осіб шляхом перерозподілу 

ліцензованих місць з  освітньої програми "Дошкільна освіта" (загальний обсяг - 

200 осіб): на ОП "Дошкільна освіта" на денну форму зменшити місць до 50 

осіб, на заочну форму - до 90 осіб 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 

 


