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ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 07 лютого 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 25 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 2 осіб 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Щодо можливості здійснення прийому вступників до університету у 2022 році на 

нові та неокупні освітні програми. 
 

СЛУХАЛИ: 
 заступника голови Приймальної комісії Михайлишин Г.Й, яка представила 

присутнім результати оцінки набору на окремі освітні програми, за якими 

здійснюється підготовка фахівців на ОР бакалавра та ОР магістра. Наголосила, 

що аналіз набору на озвучені освітні програми упродовж останніх трьох років 

показує зменшення попиту серед вступників за кількістю поданих заяв, що 

призводить до не заповнення ліцензованого обсягу та формування 

малокомплектних груп. 

УХВАЛИЛИ: 

 деканам (директорам) факультетів (інститутів) переглянути доцільність 

оголошення набору на озвучені освітні програми, до 28 лютого представити 

профільним проректорам пропозиції щодо запобігання утворення 

малокомплектних груп під час набору на навчання у 2022 році. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

2. Про зміни до правил прийому (за поданням деканів факультетів / директорів 

інститутів). 
 

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

представив присутнім зміст подання завідувача відділу аспірантури і 

докторантури Університету Ільницького Р.В., в якому він просить внести 

уточнення до додатку 8 «Правила прийому на ступінь доктора філософії» до 

Правил прийому до Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника” у 2022 році у розділ VII. Організація і проведення конкурсу а саме: 

пункт 7.7 викласти у а такій редакції: «Зарахування іноземців на навчання на 

відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних 

випробувань, що відбуваються у формі співбесіди з визначених предметів та 

мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 

надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та 

врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 

документ про здобутий рівень освіти» 

УХВАЛИЛИ: 
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 схвалити запропоновані зміни та внести їх до Правил прийому до Університету 

у 2022 році. 
 

 

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

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

представив присутнім зміст подання завідувача відділу аспірантури і 

докторантури Університету Ільницького Р.В., в якому він просить внести 

уточнення до додатку 8 «Правила прийому на ступінь доктора філософії» до 

Правил прийому до Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника” у 2022 році у розділ VII. Організація і проведення конкурсу а саме: 

пункт 7.7 викласти у а такій редакції: «Зарахування іноземців на навчання на 

відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних 

випробувань, що відбуваються у формі співбесіди з визначених предметів та 

мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 

надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та 

врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 

наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 

документ про здобутий рівень освіти». 

А також: у розділі «V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання» Додатку 8 Правил прийому   пункт 5.3. 

Прийом заяв та документів у паперовій формі для здобуття ступеня доктора 

філософії (PhD) розпочинається: о 9.00 годині 01 лютого 2022 року — перший 

етап; о 9.00 годині 01серпня 2022 року — другий етап; о 9.00 годині 26 вересня 

2022 року — третій етап; о 9.00 годині 01 лютого 2023 року — четвертий етап. 

 

і викласти у такій редакції:  

 

Прийом заяв та документів у паперовій формі для здобуття ступеня доктора 

філософії (PhD) розпочинається: о 9.00 годині 01 лютого 2022 року — перший 

етап; о 9.00 годині 11 квітня 2022 року — другий етап; о 9.00 годині 01 травня 

2022 року — третій етап;   

о 9.00 годині 01 липня 2022 року — четвертий етап о 9.00 годині 01 серпня 

2022 року — п’ятий  етап. 

у розділі «V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання» Додатку 8 Правил прийому   пункт 5.6. доповнити 

описом термінів і викласти у такій редакції: 

Прийом заяв та документів розпочинається: 01 квітня 2022 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 12 квітня 2022 р., Фахові вступні випробування 

проводяться: 13 квітня 2022 р. за не базовий рівень освіти, 14, 16 квітня – 

іноземні мови, 15 квітня – спеціальність. 

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників не пізніше 17.00 год. 

16 квітня  2022 р. Терміни зарахування вступників не пізніше 20 квітня 
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2022 р. за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного 

замовлення відповідної спеціальності) 

Третій етап (за кошти фізичних або юридичних осіб): Прийом заяв та 

документів розпочинається: 01 травня 2022 року о 9.00, закінчується: о 17.00 

год. 9 травня 2022 р. Фахові вступні випробування проводяться: 10 травня 2022 

р. за не базовий рівень освіти, 11 травня  – іноземні мови, 12, 13 травня – 

спеціальність. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників не 

пізніше 17.00 год. 13 травня  2022 р. Терміни зарахування вступників не 

пізніше 18 травня 2022 р. за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови 

виконання державного замовлення відповідної спеціальності) 

Четвертий етап (за кошти фізичних або юридичних осіб): Прийом заяв та 

документів розпочинається: 01 липня 2022 року о 9.00, закінчується: о 17.00 

год. 15 липня 2022 р. Фахові вступні випробування проводяться: 18 липня 2022 

р. за не базовий рівень освіти, 20 липня – іноземні мови, 22 липня – 

спеціальність. Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників не 

пізніше 17.00 год. 23  липня  2022 р. Терміни зарахування вступників не 

пізніше 27  липня 2022 р. за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови 

виконання державного замовлення відповідної спеціальності). 

П’ятий етап: Прийом заяв та документів розпочинається: 01 серпня 2022 року о 

9.00, закінчується: о 17.00 год. 15  серпня  2022 р. Фахові вступні 

випробування проводяться: з 16 серпня  до 23 серпня   2022 р., 16  серпня за не 

базовий рівень освіти, 18, 19 серпня – іноземні мови, 22 серпня – спеціальність. 

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників не пізніше 17.00 

год. 26   серпня   2022 р. Терміни зарахування вступників за державним 

замовленням, не пізніше 27 серпня 2022 р., не пізніше 31  серпня 2022 р. за 

кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного 

замовлення відповідної спеціальності) 

 

УХВАЛИЛИ: 

 схвалити запропоновані зміни та внести їх до Правил прийому до Університету 

у 2022 році. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

3. Різне 
 

 

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

доповів присутнім про необхідність завершення комплектування банку 

тестових завдань для вступників на ОР магістра зі спеціальностей, для вступу 

на які цього року необхідно складати ЄФВВ. 

УХВАЛИЛИ: 

 відповідальному секретарю Приймальної комісії підгодовувати представити та 

наступне засідання Приймальної комісії доповідь про методику укладання 

тестових завдань зі спеціальностей, для вступу на які цього року необхідно 

складати ЄФВВ. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 

 Голова Приймальної комісії  Ігор ЦЕПЕНДА 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

 Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ 

 


