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ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 20 червня 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 24 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 3 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про зміни до Правил прийому до університету у 2022 році (за поданнями деканів 

факультетів / директорів інститутів). 
 

СЛУХАЛИ: 
 Відповідального секретаря приймальної комісії Лапковського Е.Й., який довів 

до відома присутніх зміст подання завідувача кафедри військової підготовки 

Пономаренка Анатолія Івановича. 

УХВАЛИЛИ: 

 внести зміни до додатку 9 Правил прийому до Університету у 2022 році, 

відповідно до змісту подання та викласти пункт 5.3 у такому формулюванні: 

 

5.3. Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання 

вступників проводиться в такі строки: 

Перший етап ‒ для громадян України, які навчаються у вищих навчальних 

закладах України та для громадян України, які мають ступінь освіти не нижче 

бакалавра і не навчаються в закладах вищої освіти. 

Етапи Терміни 

Прийом заяв і документів 
 

початок о 9.00 год. 4 квітня 

закінчення о 17.00 год. 17 червня 

Строки проведення Університетом вступних 

випробувань 
із 21 червня до 24 червня 

Терміни зарахування вступників до 4 липня 

 

Другий етап -   для громадян України, які навчаються у вищих навчальних 

закладах України та для громадян України, які мають ступінь освіти не нижче 

бакалавра і не навчаються в закладах вищої освіти. 

Етапи Терміни 

Прийом заяв і документів 
 

початок о 9.00 год. 18 липня 

закінчення о 17.00 год. 12 серпня 

Строки проведення Університетом вступних 

випробувань 
з 16 серпня до 18 серпня 

Терміни зарахування вступників до 23 серпня 
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Третій етап ‒ для громадян України, які навчаються у вищих навчальних 

закладах України та для громадян України, які мають ступінь освіти не нижче 

бакалавра і не навчаються в закладах вищої освіти. 

Етапи Терміни 

Прийом заяв і документів 
 

початок о 9.00 год. 5 вересня 

закінчення о 17.00 год. 23 вересня 

Строки проведення Університетом вступних 

випробувань 

із 27 вересня по 29 

вересня 

Терміни зарахування вступників до 04 жовтня 
 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

2. Про зміни до додатків до Правил прийому до Університету у 2022 році в частині 

вартості навчання. 
 

СЛУХАЛИ: 
 Відповідального секретаря приймальної комісії Лапковського Е.Й., який довів 

до відома присутніх зміст наказу ректора Університету від 16.05.2022 року 

№231 «Про вартість навчання на 2022-2023 н.р.», запропонував внести 

відповідну інфрмацію про вартість навчання до Додатку 1 Правил прийому до 

Університету у 2022 році. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 внести до Дотаку 1 Правил прийому до Університету у 2022 році інформацію 

про вартість навчання, відповідно до наказу ректора Університету від 

16.05.2022 року №231 «Про вартість навчання на 2022-2023 н.р.». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 Голова  

Приймальної комісії 

  

Ігор ЦЕПЕНДА 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ 

 


