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ПРОТОКОЛ № 17 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 15 серпня 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 25 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 2 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про допуск до вступних пробувань на ОНР доктора філософії у форматі онлайн (за 

заявами вступників) 

 

СЛУХАЛИ: 
 завідувача відділу аспірантури і докторантури Романа Ільницького , який 

доповів, що у Приймальну комісію звернувся вступник на ОНР доктора 

філософії Олексюк В. В., який просить голову дозволити складати вступні 

іспити онлайн, враховуючи певні обставини (викладені в заяві). Попросив 

присутніх підтримати прохання, а головуючого поставити на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

 дозволити вступнику Олексюку В.В. складати вступні спити на ОНР доктора 

філософії онлайн.  
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про допуск до вступних випробувань вступників на ОНР доктора філософії (списки) 

 

СЛУХАЛИ: 
 завідувача відділу аспірантури і докторантури Романа Ільницького, який довів 

до відома присутніх перелік вступників (списки) які пропонуються до допуску 

до вступних пробувань на ОНР доктора філософії. Попросив головуючого 

поставити на голосування питання про їх допуск до вступних випробувань. 

УХВАЛИЛИ: 

 Допустити до вступних випробувань вступників (списки) на ОНР доктора 

філософії 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

3. Про допуск до вступних випробувань вступників на кафедру військової підготовки 

 

СЛУХАЛИ: 
 заступника завідувача кафедри військової підготовки Мисака Б.П., який довів 

до відома присутніх перелік вступників на кафедру військової підготовки, які 

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/Список_вступників_допущ_5-етап_доктор-філософії.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/Список_вступників_допущ_5-етап_доктор-філософії.pdf
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подали всі необхідні і документи і мають бути допущені до складання вступних 

іспитів. 

УХВАЛИЛИ: 

 допустити до складання вступних іспитів вступників на кафедру військової 

підготовки за поданими списками. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

4. Про затвердження розподілу обсягів державного замовлення для вступників на ОР 

бакалавра 

 

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

довів до відома присутніх розподіл обсягів державного замовлення для 

вступників на ОР бакалавра. Попросив присутніх висловити свої зауваження чи 

пропозиції, підтримати запропонований розподіл, а голову поставити на 

голосування питання про затвердження запропонованих обсягів 

УХВАЛИЛИ: 

 затвердити розподіл обсягів державного замовлення для вступників на ОР 

бакалавра 

 

 

 

 

 Голова 

Приймальної комісії 

  

Ігор ЦЕПЕНДА 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ 

 

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B6%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%96-%D0%BA%D0%BF-2022.pdf

