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ПРОТОКОЛ № 18 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 17 серпня 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 25 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 2 особи 

   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про зміни до правил прийому (Додаток 8) (за поданням деканів/директорів) 

 

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

до відома присутніх зміст подання декана природничого факультету, у якому 

висловлено прохання про оголошення набору на освітньо-науковий рівень 

доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія.  

УХВАЛИЛИ: 

 Оголосити набір вступників на ОНР доктора філософії на спеціальність 101 

Екологія із ліцензійним обсягом 14 осіб, внести зміни у Додаток 8 до Правил 

прийому до Університету у 2022 році та графу «Факультет природничих наук» 

Таблиці 1 Додатку 8 викласти у такій редакції: 
 

 

Галузь знань Спеціальність 

Ліцензований 
обсяг 

Нормативні 
терміни 

навчання 

Вартість одного року 
навчання*, грн. 

Код Назва Код Назва 

Денна Заочна 

Без 
перериван

ня 
трудової 

діяльності 
(здобувач 
наукового 
ступеня, 
штатний 

працівник) 

Факультет природничих наук 

09 Біологія 091 Біологія 8 4 р. 

28800 21500 10000 

10 
Природничі 
науки 

102 Хімія 5 4 р. 

13 
Механічна 
інженерія 

132 Матеріалознавство 5 4 р. 

20 

Аграрні 
науки та 
продоволь-
ство 

205 
Лісове 
господарство 

4 4 р. 

20 

Аграрні 
науки та 
продоволь-
ство 

201 Агрономія 4 4 р. 

10 
Природничі 
науки 

101 Екологія 14 4 р. 

 

 графу «Факультет природничих наук» Таблиці 2 Додатку 8 викласти у такій 

редакції: 
 

Споріднені 
спеціальності 

Спеціальність Вступні випробування Курс 
Термін 

навчання 
Кількість місць 
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Код Назва Код Назва очна 
(денна, 
вечірня) 

Заочн
а 

091 Біологія 091 
Біологія 

(біологія) 

комплексний іспит з 

біології; іноземна мова 
1 4 р. 

6 2 

091 Біологія 091 
Біологія 

(біохімія) 

комплексний іспит з 

біохімії; іноземна мова 
1 4 р. 

 
Інші 

спеціальності 
091 

Біологія 

(біологія) 

комплексний іспит з 

біології; біологія;  

іноземна мова 

1 4 р. 

 
Інші 

спеціальності 
091 

Біологія 

(біохімія) 

комплексний екзамен з 

біохімії; біоорганічна 

хімія; іноземна мова 

1 4 р. 

102 Хімія 102 Хімія 
комплексний екзамен з 

хімії;  іноземна мова 
1 4 р. 

4 1 

 
Інші 

спеціальності 
102 Хімія 

комплексний екзамен з 

хімії; хімія; іноземна мова 
1 4 р. 

132 
Матеріалозна

вство 
132 

Матеріалоз

навство 

матеріалознавство; 

іноземна мова 
1 4 р. 

4 1 

 
Інші 

спеціальності 
132 

Матеріалоз

навство 

матеріалознавство; 

комплексний екзамен з 

хімії;  іноземна мова 

1 4 р. 

205 
Лісове 

господарство 
205 

Лісове 

господарств

о 

комплексний іспит з 

лісознавства і 

лісівництва; іноземна 

мова 

1 4 р. 

3 1 

 
Інші 

спеціальності 
205 

Лісове 

господарств

о 

комплексний іспит з 

лісознавства і 

лісівництва; 

лісовідновлення і 

фітомеліорація; іноземна 

мова 

1 4 р. 

201 Агрономія 201 Агрономія 

комплексний іспит з 

агрохімії і 

ґрунтознавства; іноземна 

мова 

1 4 р. 

3 1 

 
Інші 

спеціальності 
201 Агрономія 

комплексний іспит з 

агрохімії і 

ґрунтознавства; загальне 

землеробство; іноземна 

мова 

1 4 р. 

101 Екологія 101 Екологія 
Комплексний іспит з 

екології, іноземна мова 

1 4 р. 12 2 

 
Інші 

спеціальності 
101 Екологія 

Екологія, Комллексний 

іспит з екології, іноземна 

мова 

 

 а також внести зміни до Розділу V. «Строки прийому заяв та документів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання» у пункт 5.6. Вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників 

проводиться в такі строки та таблицю «П’ятий етап» викласти у такій редакції: 
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Етапи вступної кампанії 

Навчання очна 

форма (денна, 

вечірня) 

Навчання заочна 

контрактна форма 

навчання 

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) 

Етапи вступної кампанії для спеціальності 101 «Екологія» 

Прийом заяв та документів  
розпочинається: 

17 серпня 2022 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 18  серпня  2022 р. 

Фахові вступні випробування 

проводяться: 

з 19 серпня  до 23 серпня   2022 р. 

19  серпня за небазовий рівень освіти 
22 серпня – спеціальність  
23 серпня – іноземні мови 

 

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) 

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про рекомендації до зарахування осіб, які вступають на основі ПЗСО, вступають на 

підставі індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за квотою-2, з 
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повідомленням про отримання (списки) чи неотримання (списки) ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету 

 

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

до відома присутніх перелік осіб, які вступають на основі ПЗСО, вступають на 

підставі індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за квотою-2 та 

отримали рекомендацію здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету. Попросив головуючого поставити питання про надання рекомендацій до 

зарахування на голосування. 

Також довів до відома присутніх перелік осіб, які вступають на основі ПЗСО, 

вступають на підставі індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за 

квотою-2 та не отримали рекомендацію здобувати вищу освіту за кошти 

державного або місцевого бюджету.  

УХВАЛИЛИ: 

 рекомендувати до зарахування осіб, які вступають на основі ПЗСО, вступають на 

підставі індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за квотою-2 

здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету відповідно до 

поданих списків. 

Затвердити перелік осіб, які вступають на основі ПЗСО, вступають на підставі 

індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за квотою-2 яким не 

надано рекомендацій здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету відповідно до поданих списків. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

3. Про рекомендації до зарахування осіб, які вступають на основі МС, ФМБ, вступають на 

підставі індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за квотою-2, з 

повідомленням про отримання (списки) чи неотримання (списки) ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету 

 

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

до відома присутніх перелік осіб, які вступають на основі МС, ФМБ, вступають 

на підставі індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за квотою-2 

та отримали рекомендацію здобувати вищу освіту за кошти державного або 

місцевого бюджету. Попросив головуючого поставити питання про надання 

рекомендацій до зарахування на голосування. 

Також довів до відома присутніх перелік осіб, які вступають на основі МС, ФМБ, 

вступають на підставі індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за 

квотою-2 та не отримали рекомендацію здобувати вищу освіту за кошти 

державного або місцевого бюджету.  

УХВАЛИЛИ: 

 рекомендувати до зарахування осіб, які вступають на основі МС, ФМБ, 

вступають на підставі індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за 

квотою-2 здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого бюджету 

відповідно до поданих списків. 

Затвердити перелік осіб, які вступають на основі МС, ФМБ, вступають на підставі 

індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за квотою-2 яким не 

надано рекомендацій здобувати вищу освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету відповідно до поданих списків. 

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/рекомендовані-бюджет-квота-2-пзсо.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/рекомендовані-бюджет-квота-2-пзсо.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/рекомендовані-бюджет-квота-2-пзсо.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/рекомендовані-бюджет-квота-2-мс2.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/рекомендовані-бюджет-квота-2-мс2.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/рекомендовані-бюджет-квота-2-мс2.pdf
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

4. Різне 

 

СЛУХАЛИ: 
 завідувача відділу аспірантури і докторантури Романа Ільницького, який 

попросив присутніх затвердити програмові вимоги для вступників на ОНР 

доктора філософії на несуміжною та суміжною спеціальностями. 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити програмові вимоги. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 25  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 Заступник голови 

Приймальної комісії 

  

Руслан ЗАПУХЛЯК 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ 

 


