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ПРОТОКОЛ № 15 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 11 липня 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 23 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 4 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про зміни до Правил прийому до Університету у 2022 році (на основі змін і 

доповнень, внесених наказами Міністерства освіти і науки України від 2 травня 2022 

року № 400, від 29 червня 2022 року № 598, від 2 липня 2022 року № 608) 

 

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

до відома присутніх зміст наказів  Міністерства освіти і науки України від 2 

травня 2022 року № 400, від 29 червня 2022 року № 598, від 2 липня 2022 року 

№ 608 та наголосив на необхідності внесення змін до Правил прийому до 

університету, враховуючи зміст цих наказів. 

УХВАЛИЛИ: 

 внести зміни до правил прийому Університету у 2022 р. на основі змісту 

наказів  Міністерства освіти і науки України від 2 травня 2022 року № 400, від 

29 червня 2022 року № 598, від 2 липня 2022 року № 608 
  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про допуск до вступних випробувань вступників на освітньо-науковий рівень 

доктора філософії 
 

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

до відома присутніх списки вступників на ОНР доктора філософії, які 

представили всі необхідні документи, необхідні для вступу та попросив 

присутніх допустити їх до складання вступних випробувань, а головуючого – 

поставити питання на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

 допустити їх до складання вступних випробувань вступників на освітньо-

науковий рівень доктора філософії відповідно до поданих списків. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

3. Про хід вступної кампанії станом на 10.07.2022 року 
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СЛУХАЛИ: 
 Відповідального секретаря приймальної комісії Лапковського Е.Й., який довів 

до відома присутніх інформацію про хід вступної кампанії 2022 року. Доповів, 

що на даний момент триває реєстрація на творчі конкурси для вступників на 

основі ПЗСО, триває реєстрація на магістерські тести для вступників на ОР 

магістра, триває проведення творчих конкурсів. Навів цифрові дані про 

кількість зареєстрованих вступників та кількість вступників, які беруть участь у 

творчих конкурсах. 

УХВАЛИЛИ: 

 інформацію взяти до уваги. 
  

 

4. Про допуск до складання творчих конкурсів у режимі онлайн (за зверненнями 

вступників 

 

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

до відома присутніх зміст наказів Міністерства освіти і науки України від 2 

травня 2022 року № 400, від 29 червня 2022 року № 598, від 2 липня 2022 року 

№ 608 у частині необхідності проведення творчих конкурсів та індивідуальних 

усних співбесід для вступників із особливо небезпечних територій в онлайн 

форматі. 

УХВАЛИЛИ: 

 Дозволити проведення складання творчих конкурсів та індивідуальних усних 

співбесід для вступників із особливо небезпечних територій в онлайн форматі. 

    

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 

 Заступник голови  

Приймальної комісії 

  

Руслан ЗАПУХЛЯК 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ 

 


