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ПРОТОКОЛ № 16 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 18 липня 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 23 особи 

   

 ВІДСУТНІ 4 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про надання рекомендацій до зарахування та зарахування вступників на освітньо-

науковий рівень доктора філософії (списки) 

 

СЛУХАЛИ: 
 завідувача відділу аспірантури і докторантури Романа Ільницького , який 

представив присутнім списки вступників на ОНР доктора філософії, що 

успішно склали вступні випробування. Наголосив, що всі перераховані можуть 

бути рекомендовані до зарахування. Попросив голову поставити на 

голосування питання про їх рекомендацію до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 рекомендувати до зарахування вступників на ОНР доктора філософії 

відповідно до поданих списків. 
  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

СЛУХАЛИ: 
 завідувача відділу аспірантури і докторантури Романа Ільницького, який 

представив присутнім списки рекомендованих вступників на ОНР доктора 

філософії до зарахування. Наголосив, що всі перераховані виконали вимоги до 

зарахування. Попросив голову поставити на голосування питання про їх 

зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 зарахувати вступників на ОНР доктора філософії відповідно до поданих 

списків. 
  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про зміни до Правил прийому до Університету у 2022 році (за поданнями деканів, 

директорів) 

 

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

до відома присутніх зміст подання директора Інституту післядипломної освіти 

та довузівської підготовки Нагорняка Михайла Миколайовича, попросив 

присутніх підтримати прохання, а головуючого – поставити питання на 

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/07/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/07/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/07/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
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голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

 здійснити перерозподіл ліцензійного обсягу для вступників на здобуття 

освітнього рівня магістра спеціальності 073 Менеджмент за освітніми 

програмами "Бізнес-адміністрування" та "Управління навчальним закладом" і 

встановити його таким: для освітньої програми "Бізнес-адміністрування" 40 

місць для денної форми навчання та 15 місць для заочної форми навчання, для 

освітньої програми "Управління навчальним закладом" 15 місць для заочної 

форми навчання, внісши відповідні зміни до Правил прийому до 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

3. Про зміни до Положення про організацію вступних випробувань у Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника у 2022 році. 

 

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 Положення про 

організацію вступних випробувань у Прикарпатському національному 

університеті імені Василя Стефаника у 2022 році. 

УХВАЛИЛИ: 

 внести зміни до Положення про організацію вступних випробувань у Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника у 2022 році: 

А. У розділі І. Загальні положення, у підпункт 1.1 внести абзац: «вступний іспит для 

іноземців – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та 

навичок вступника з одного або декількох конкурсних предметів, результати якого 

зараховуються до конкурсного бала вступника, або за результатами якого вступник не 

допускається до участі в конкурсному відборі чи до інших вступних випробувань 

(виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про 

негативну оцінку вступника («незадовільно»))» 

Б. У розділі І. Загальні положення, у підпункт 1.1 внести абзац: «індивідуальна усна співбесіда 

– форма вступного випробування, яка передбачає очне або дистанційне у визначених цими 

Правилами випадках або за рішенням Університету оцінювання підготовленості (оцінювання 

знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових), за 

результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з 

кроком від одного до десяти балів) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника 

(«незадовільно»);» 

В. У розділі І. Загальні положення, у підпункт 1.1 внести абзац: «особливо небезпечна 

територія - територія України, яка визнана тимчасово окупованою в умовах воєнного стану 

відповідно до пункту 3 частини першої статті 3 Закону України "Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", територіальні 

громади, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), переліки яких сформовано в електронній формі 

відповідно до Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних 

громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в 

тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 07 травня 2022 року № 562, а у разі відсутності технічної можливості формування 

такого переліку в електронній формі - затверджені Мінреінтеграції за погодженням з 

Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових 

(військово-цивільних) адміністрацій;» 

Г. У розділі І. Загальні положення, у підпункті 1.1 абзац: «творчий конкурс…» викласти у такій 

редації: «творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня 
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молодшого бакалавра, бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра яка передбачає очну 

або дистанційну у визначених Правилами прийому випадках або за рішенням Університету 

перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої 

раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю, яка 

включена до Переліку спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з 

урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за №1351/27796 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і науки від 13 жовтня 2017 року №1378). Результат творчого конкурсу 

оцінюється за шкалою, визначеною Правилами прийому Університету (Коледжу) та Порядком 

прийому» 

Д. У розділі І. Загальні положення, у підпункт 1.1 внести абзац: «мотиваційний лист – 

викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту 

зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні 

очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, 

до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) 

матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію;» 

Е. У підпункт 2.1. внести текст «…і національного мультипредметного тесту…» 

Є. Підпункт 2.11 викласти у такій редакції: 

2.11. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному 

випробуванні в Університеті (далі – апеляція), повинна подаватись особисто, як правило, у день 

проведення вступного випробування, але: 

 не пізніше 17-00 год. 21.07.2022 року при вступі на освітньо-професійний рівень фахового 

молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти; 

 не пізніше 17-00 год. 18.07.2022 року при вступі на рівень бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти, для вступників на місця державного та регіонального 

замовлення, що складають творчі конкурси;  

 не пізніше 17-00 год. 18.07.2022 (основна сесія творчих конкурсів) та не пізніше 17-00 год. 

17.08.2022 (додаткова сесія творчих конкурсів) року при вступі на рівень бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти, для вступників на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, що складають творчі конкурси;  

 не пізніше 17-00 год. 23.10.2022 року (2 етап) та не пізніше 17-00 год. 20.11.2022 року (3 

етап) при вступі на рівень бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, для 

вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, що складають творчі 

конкурси; 

 не пізніше 17-00 год. 16.08.2022 року при вступі на рівень бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти, для вступників, що проходять індивідуальні усні співбесіди;  

 не пізніше 17-00 год. 01.09.2022 року при вступі на рівень бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, на основі 

такого самого або вищого ступеня (рівня) освіти на місця за кошти державного бюджету;  

 не пізніше 17-00 год. 07.09.2022 року при вступі на рівень бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, на основі 

такого самого або вищого ступеня (рівня) освіти на місця за кошти фізичних (юридичних 

осіб); 

 не пізніше 17-00 год. 23.10.2022 року (2 етап) при вступі на рівень бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, на 

основі такого самого або вищого ступеня (рівня) освіти; 

 не пізніше 17-00 год. 20.11.2022 року (3 етап) при вступі на рівень бакалавра на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, на 

основі такого самого або вищого ступеня (рівня) освіти; 

 не пізніше 17-00 год. 31.08.2022 року при вступі на рівень магістра для вступників, які 

поступають на основі індивідуальної усної співбесіди;  

 не пізніше 17-00 год. 17.09.2022 року при вступі на рівень магістра для вступників, які 

поступають на основі фахових вступних випробувань;  

 не пізніше 17-00 год. 18.11.2022 року (2 етап) при вступі на рівень магістра для вступників, 

які поступають на основі фахових вступних випробувань;  

 для вступників, для яких передбачені вступні випробування у формі творчих конкурсів, 

апеляція на вступне випробування може подаватися не пізніше дня, що передує наступному 

вступному випробуванню;  

 не пізніше 17-00 год. 25.02.2022 року при вступі на рівень доктора філософії (перший етап);  

 не пізніше 15-00 год. 16.04.2022 року при вступі на рівень доктора філософії (другий етап);  

 не пізніше 15-00 год. 13.05.2022 року при вступі на рівень доктора філософії (третій етап);  
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 не пізніше 17-00 год. 13.07.2022 року при вступі на рівень доктора філософії (четвертий 

етап);  

 не пізніше 17-00 год. 22.08.2022 року при вступі на рівень доктора філософії (п’ятий етап);  

 не пізніше 17-00 год. 07.10.2022 року при вступі на рівень доктора філософії (шостий етап);  

 не пізніше 17-00 год. 24.06.2022 року при вступі на кафедру військової підготовки (перший 

етап);  

 не пізніше 17-00 год. 18.08.2022 року при вступі на кафедру військової підготовки (другий 

етап);  

 не пізніше 17-00 год. 29.09.2022 року при вступі на кафедру військової підготовки (третій 

етап).  

Апеляція подається на ім’я голови апеляційної комісії з детальним викладенням мотивів 

незгоди з виставленим балом. 

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності 

вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. 

Порядок подання і розгляду апеляції визначено Положенням про апеляційну комісію 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника поточного року, яке 

повинне бути оприлюднене на сайті Університету до початку вступних випробувань. 

Ж. Підпункт 2.12 викласти у такій редакції: «Під час проведення вступних випробувань можуть 

бути присутні представники засобів масової інформації (не більше однієї особи в аудиторії), 

представники громадських організацій (не більше однієї особи в аудиторії), які попередньо 

повинні пройти процедуру акредитації відповідно до розділу XVІ Правил прийому 

Університету а також представник відділу з питань запобігання та виявлення корупції 

Університету» 

З. Підпункт 3.3 Викласти у такій редакції: «Для вступників 2022 року на основі базової 

середньої освіти вступні екзамени проводяться у формі індивідуальної усної співбесіди. Для 

окремих категорій вступників, визначених Правилами прийому до Університету у 2022 році на 

основі повної загальної середньої освіти, на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра чи здобутого ступеня вищої освіти 

вступні екзамени проводяться у формі індивідуальної усної співбесіди. Тривалість складання 

такого іспиту не може перевищувати 2 години. Процедура проведення індивідуальних усних 

співбесід описана у розділі V цього Положення.» 

І. Підпункт 3.6. Викласти у такій редакції: «Вступний екзамен для вступників на ОПР фахового 

молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти, що проводиться у формі 

індивідуальної усної співбесіди супроводжується відео- та аудіозаписом.» 

К. Підпункт 3.9 доповнити реченням: «Для вступників 2022 року, які користуються 

спеціальними умовами вступу (розділ VIII Правил прийому до університету) вступні іспити 

проводяться  формі індивідуальної усної співбесіди із предметів, що визначені Правилами 

прийому.» 

Л. Підпункт 4.9. Викласти у такій редакції: «Для вступників, які користуються 

спеціальними умовами вступу у 2022 році (розділ VIII Правил прийому до університету) творчі 

конкурси можуть проводитися у режимі онлайн. При проведенні творчого конкурсу у режимі 

онлайн члени екзаменаційної комісії повинні провести ідентифікацію особи, під час якої 

вступник представляє документ, що посвідчує особу. Для належного проведення творчого 

конкурсу онлайн вступник повинен забезпечити якісну трансляцію процесу проведення 

іспитування, забезпечити належне інтернет-зʼєднання, якісний відеосупровід усього процесу 

проведення творчого конкурсу. 

Для вступників на спеціальність 017 Фізична культура і спорт онлайн-відеосупровід 

творчого конкурсу повинен забезпечити впевнену фіксацію моменту старту, виконання бігу та 

фінішу із фіксацією часу забігів, без переривання процесу відеотрансляції, фіксації процесу 

виконання стрибка та замірів відстані стрибка, процесу виконання силових вправ. 

Для вступу на спеціальності 022 Дизайн та 023 Образотворче, декоративно-прикладне 

мистецтво вступники повинні забезпечити безперебійну та якісну онлайн-відеотрансляцію 

процесу виконання композиції чи рисунку, без переривання процесу відеотрансляції, 

можливість якісного онлайн-доступу та огляду членами екзаменаційної комісії для оцінювання 

роботи. 

Для вступу на спеціальності 024 Хореографія, 025 Музичне мистецтво, 026 Сценічне 

мистецтво вступники повинні забезпечити безперебійну та якісну онлайн-відеотрансляцію 

процесу виконання музичних творів, співу, хореографіничх вправ, виконання сценічних 

завдань. 

За умови виникнення непереборних обставин і необхідності перервати онлайн-

відеотрансляцію, онлайн-відеодоступ відновлюється у час, за узгодженням із членами 

екзаменаційної комісії, складання творчого конкурсу продовжується з моменту зупинки. 

Оригінали робіт для вступників на спеціальності 022 Дизайн та 023 Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація повинні бути представлені у Приймальну 
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комісію не пізніше як за 90 днів з моменту зарахування вступника на навчання. В іншому 

випадку – результати творчого конкурсу анульовуються, вступник відраховується із числа 

здобувачів вищої освіти Університету.  

Проведення творчого конкурсу, що проводиться онлайн супроводжується відео- та 

аудіозаписом працівниками Приймальної комісії Університету. Відео- та аудіозапис творчого 

конкурсу зберігається в особовій справі вступника до моменту завершення ним навчання в 

Університеті» 

М. Підпункти 5.7, 5.8, 5.9 викласти  у такій редакції: «.7. Поставлені на співбесіді запитання та 

відповіді на них записуються вступником (у випадку проведення співбесіди у форматі онлайн – 

членами екзаменаційної комісії) до аркуша співбесіди (додаток 4), після закінчення якої 

екзаменатори проставляють у ньому кількість набраних балів. Далі аркуш співбесіди, 

підписується вступником та екзаменаторами. 

5.8. Результат співбесіди зі вступником оцінюються за 12-бальною шкалою як середнє 

арифметичне всіх оцінок за кожне поставлене запитання, після чого отриманий результат 

переводиться у шкалу від 100 до 200 балів з кроком від 1 до 10 балів) з округленням до цілого 

числа за правилами математики. 

5.9. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів зі 

співбесіди складає не менше 1 бала (за 12-бальною шкалою).» 

Н. Пункт 5.9. Доповнити таблицею: 

Таблиця переведення результатів співбесіди із 12 бальної у 200-бальну 

Кількість балів (12-бальна шкала) Кількість балів (200-бальна шкала) 

0 0-99 

1 100 

2 110 

3 120 

4 130 

5 140 

6 150 

7 160 

8 170 

9 180 

10 190 

11 195 

12 200 

 

О. Пункту 5.15 викласти у такій редакції: «Для вступників з категорій, зазначених у 

розділі «Спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти» Правил 

прийому Університету (Правил прийому Коледжу) з конкурсних предметів, визначених у 

Правилах прийому Університету (Коледжу) у 2022 році співбесіди можуть проводитися у 

режимі онлайн за допомогою засобів відеоконференційного зв’язку та обов’язковою 

відеофіксацією (початок проведення співбесіди, під час яких відбувається ідентифікація 

вступників) спілкування вступників з членами комісії.  

Для проведення відеоконференцій використовуються платформи: Webex Cisco Meetings, 

Google Meet, Zoom, Skype та інші.  

Усні компоненти в режимі відеоконференції із вступниками проводять лише після 

успішної ідентифікації особи вступникаа. Процедуру обов’язкової ідентифікації здійснюють 

безпосередньо перед проведенням контрольного заходу, що включає такі етапи:  

 члени екзаменаційної комісії встановлюють візуальний контакт із здобувачами на вибраній 

платформі відеоконференцій за допомогою аутентифікаційних даних (логін, пароль);  

 вступники вмикають відео- і голосовий зв’язок та представляються з демонстрацією 

документа, що посвідчує особуз видимою фотографією, повним іменем та номером 

документа;  

 члени екзаменаційної комісії фіксують факт присутності здобувача та відповідності 

представленого ним документа. 

Після проходження ідентифікації члени екзаменаційної комісії проводять 

індивідуальну усну співбесіду, фіксують результати відповідей у протокол проведення 

співбесіди, заповнюють екзаменаційний листок, оголошують результат (оцінку) вступнику).» 

 
  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 23  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  
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4. Про хід вступної кампанії станом на 18.07.2022 року. 

 

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 завершилася реєстрація на творчі конкурси для вступників 

на основі ПЗСО, завершується 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. 

    

 

5. Про формування конкурсних пропозицій для вступників до Університету тільки на 

основі мотиваційного листа. 

 

СЛУХАЛИ: 
 Заступника відповідального секретаря приймальної комісії Івасюка І.Я., який 

довів до відома до присутніх необхідність узгодження переліку конкурсних 

пропозицій. 

УХВАЛИЛИ: 

 Інформацію взяти до уваги. 

 

 

 

 Голова 

Приймальної комісії 

  

Ігор ЦЕПЕНДА 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ 

 


