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«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

та 

відокремленого структурного підрозділу  

«Івано-Франківський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

з організації та здійснення прийому на навчання у 2022 році 
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№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний виконавець 

1.  
Розробка Положення про Апеляційну комісію у 

2022 році 
січень 2022 р. 

Відп. секретар приймальної 

комісії  

2.  
Розробка Положення про проведення вступних 

(фахових) випробувань у 2022 році 
січень 2022 р. 

Відп. секретар приймальної 

комісії  

3.  
Розробка і оновлення банку тестових завдань з 

конкурсних предметів для вступників 2022 року. 
до 31.01.2022 р. Завідувачі кафедр 

4.  

Формування і затвердження складів відбіркових, 

екзаменаційних (фахових), предметних комісій з 

проведення вступних випробувань, комісії для 

проведення вступних випробувань з 

використанням комп’ютерних технологій, 

апеляційних комісій та погодження технічних 

секретарів для роботи з ЄДЕБО з деканатами, 

дирекціями Університету 

до 31.01.2022 р. 

Голова приймальної комісії 

Деканати, дирекції інститутів  

Заступник відповідального 

секретаря приймальної комісії 

Бойчук В.М. 

5.  

Формування Програм для співбесід, вступних 

(фахових) випробувань  

 

та їх затвердження 

до 21.01.2022 р.; 

 

до 21.02.2022 р. 

Голови відбіркових комісій, 

Голова приймальної комісії 

6.  
Розробка екзаменаційних матеріалів та 

перевірка банку тестових завдань 
до 01.02.2022 р. Голови комісій 

7.  

Упорядкування банку тестових завдань для 

проведення вступних випробувань у тестовій 

формі 

до 11.03.2022 р. 
Директор ЦДНМОД, 

заступник відповідального 

секретаря ПК Івасюк І.Я. 

8.  

Підготовка витягів з Правил прийому для 

роботи голів відбіркових комісій за 

спеціальностями (освітніми програмами), для 

роботи відбіркових комісій за спеціальностями 

(освітніми програмами) 

до 11.03.2022 р. 
Заступник відповідального 

секретаря ПК Бойчук В.М. 

9.  

Підготовка плану-графіку навчань та перевірки 

знань технічних секретарів відбіркових комісій 

на предмет знання Правил прийому та роботи з 

ЄДЕБО 

до 11.03.2022 р. 
Заступник відповідального 

секретаря ПК Івасюк І.Я. 

10.  

Розробка графіку проведення пробних тестових 

випробувань для вступників на освітні рівні 

бакалавра та магістра 

до 18.03.2022 р. 
Директор ЦДНМОД, 

заступник відповідального 

секретаря ПК Івасюк І.Я. 

11.  

Організація проведення профорієнтаційних 

заходів структурними підрозділами 

університету 

Упродовж року Декани/директори 

12.  
Проведення пробних тестових випробувань для 

вступників 2022 року 

відповідно до 

графіка пробних 

вступних 

випробувань 

2022 р. 

Заступник відповідального 

секретаря ПК Івасюк І.Я. 

13.  

Організація та проведення навчань технічних 

секретарів відбіркових комісій на предмет 

знання Правил прийому та роботи з ЄДЕБО 

упродовж 

травня-червня 

2022 р. 

Заступники відповідального 

секретаря ПК Івасюк І.Я.,  

Бойчук В.М., 

адміністратор ЄДЕБО Жолоб 

О.М. 
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14.  

Організація та проведення тестувань технічних 

секретарів відбіркових комісій на предмет 

знання Правил прийому та роботи з ЄДЕБО 

до 25.06.2022 р. 

Заступники відповідального 

секретаря ПК Івасюк І.Я.,  

Бойчук В.М., 

 адміністратор ЄДЕБО Жолоб 

О.М. 

15.  
Підготовка приміщень для роботи відбіркових 

комісій вступної кампанії 2021 року 
червень 2022 р. 

Заступник відповідального 

секретаря ПК Івасюк І.Я., 

директор ІОЦ Аннич А.Б. 

16.  
Формування та затвердження розкладу вступних 

випробувань у 2022 році 

Не пізніше як за три 

дні до початку 

прийому документів 

на відповідний 

освітній рівень 

згідно з Правилами 

прийому 

Заступники відповідального 

секретаря Приймальної комісії  

Івасюк І.Я., 

Бойчук В.М. 

17.  

Інструктаж відповідальних секретарів 

відбіркових комісій, щодо початку прийому 

документів вступників 

до 01.07.2022 р. 
Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

18.  

Технічне забезпечення проведення вступних 

випробувань у тестовій формі з використанням 

комп’ютерних технологій 

липень-вересень 

2022 року 

Директор ЦДНМОД 

Івасюк І.Я., директор ІОЦ 

Аннич А.Б. 

19.  
Забезпечення проведення засідань Приймальної 

комісії 
упродовж року 

Відп. секретар Приймальної 

комісії Лапковський Е.Й. 

20.  Реалізація замовлень на документацію за потребою 

Відповідальний за технічне та 

матеріальне забезпечення 

Вступної кампанії 2022 року  

Бедрій Т.Р. 

21.  
Інформаційне забезпечення роботи Приймальної 

комісії 

січень-жовтень 

2022 р. 

Заст. відповідального 

секретаря 

Бойчук В.М.,  

Івасюк Я.І., прес-секретар 

університету  

Засідко Б.Д. 

22.  
Формування складу Приймальної комісії для 

роботи вступної кампанії 2023 року 
Грудень 2022 Голова Приймальної комісії 

23.  
Розробка оновленого Положення про 

Приймальну комісію 
грудень 2022 р. 

Відп. секретар Приймальної 

комісії Лапковський Е.Й. 

24.  

Розробка уніфікованих форм-шаблонів програм 

для співбесід, вступних (фахових) випробувань, 

творчих конкурсів 

до 28.12.2022 р. 
Заступник відп. секретаря 

Приймальної комісії  

Бойчук В.М. 

25.  Розробка Правил прийому 2023 року 

листопад-

грудень 2022 

року 

Відп. секретар Приймальної 

комісії Лапковський Е.Й. 
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Організація прийому за ступенем бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти (денна, заочна форми навчання) 

 

Етап Терміни 

Реєстрація для участі у творчих конкурсах на місця 

державного та регіонального замовлення 

із 24 червня по 16 

липня 
медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це 

викликано установленими законодавством особливими умовами 

конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, 

проводяться 

до дня, що передує 

дню завершення 

прийому заяв 

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів 

розпочинається: 01 липня 

 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 29 липня 

закінчується:  

для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної 

співбесіди, творчих конкурсів 

о 18:00 год  

8 серпня 

для осіб, які вступають за результатами 

національного мультипредметного тесту, а також 

творчих конкурсів, які були складені з 01 по 18 липня 

о 18:00 год  

23 серпня 

 

Творчі конкурси  
• проводяться в кілька потоків  

• у творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну 

середню освіту або завершують її здобуття до 10 липня, що підтверджується 

відповідним документом або довідкою закладу освіти): 

для вступників на місця державного та регіонального 

замовлення: 

від 01 липня  

до 18 липня 

для вступників, які вступають на місця за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 

основна 

сесія 

від 01 липня  

до 18 липня 
додаткова 

сесія 
від 09 серпня  

до 16 серпня 

 

Для вступників за індивідуальними усними співбесідами 

Індивідуальні усні співбесіди проводяться: 
із 09 серпня по 16 

серпня включно 

для осіб, місце проживання яких 

зареєстровано (задекларовано) на 

основний 

набір 

з 11 липня по 16 

серпня включно 
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особливо небезпечній території, 

проводяться: 
додатковий 

набір 
до 26 вересня 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) 

не пізніше 12.00 17 

серпня 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування 

за результатами індивідуальної усної співбесіди, 

мають виконати вимоги до зарахування на місця 

державного замовлення, а також подати письмову 

заяву про виключення заяв на інші місця державного 

замовлення: 

до 10.00 20 серпня 

Зарахування вступників рекомендованих до 

зарахування за результатами індивідуальної усної 

співбесіди за державним замовленням відбувається: 

не пізніше 15:00 22 

серпня 

Заяви зарахованих осіб за результатами співбесіди на 

інші місця державного замовлення виключаються 

впродовж: 

22 серпня 

  

Для вступників за квотою-2 (здійснюється в декілька етапів) 

Основний етап:  

прийом заяв та документів від вступників, місце 

проживання яких зареєстровано (задекларовано) на 

особливо небезпечній території, що приймають участь 

у конкурсі за квотою-2 та вступають на основі 

індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів 

 

розпочинається 
для заяв в паперовій формі з 11 липня 

для заяв в електронній формі з 29 липня 

закінчується 
о 18:00 год 

08 серпня 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за квотою-2, з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету 

не пізніше 12:00  

17 серпня 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування 

за квотою-2, мають виконати вимоги до зарахування 

на місця державного замовлення, включаючи подання 

письмової заяви про виключення заяв на інші місця 

до 10:00 20 серпня 
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державного замовлення: 

Зарахування цієї категорії вступників за державним 

замовленням відбувається: 

не пізніше 15:00  

22 серпня 

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного 

замовлення виключаються: 
впродовж 22 серпня 

Завершальний етап:  

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за квотою-2, з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права здобувати 

вищу освіту за кошти державного або місцевого 

бюджету 

не пізніше 12:00  

29 вересня 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 

виконати вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення: 

до 10:00 30 вересня 

Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом 

переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Переведення цієї категорії вступників відбувається: 

не пізніше 15:00  

30 вересня 

 

Для вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього 

незалежного оцінювання, національного мультипредметного тесту, 

творчих конкурсів: 

Для вступників на місця державного та регіонального замовлення: 

Формування рейтингових списків, надання 

рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 

рекомендованих з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту за 

кошти державного або регіонального бюджету (за 

державним або регіональним замовленням) 

здійснюються: 

не пізніше 29 

серпня 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 

виконати вимоги до зарахування на місця державного 

або регіонального замовлення: 

до 18.00 2 вересня 

Зарахування вступників за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) проводиться: 

05 вересня 

Для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих для вступників, які вступають 

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

5 вересня 
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відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, 

здійснюється 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 

виконати вимоги до зарахування на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб: 

до 13 вересня 

(до 28 вересня включно)  

 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб: 

14 вересня 

(не пізніше ніж 30 вересня) 

 

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

основі повної загальної середньої освіти 

16 вересня 

(не пізніше  ніж  

19 вересня) 

 

 

ІІ етап  

(для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, денна форма навчання) 

 Терміни 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 03 жовтня 

закінчується: 21 жовтня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
24 жовтня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які 

отримали рекомендації 
 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 28 жовтня 

Терміни зарахування вступників:  

за кошти фізичних та юридичних осіб 31 жовтня 

 

ІІІ етап  

(для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, денна форма навчання) 

 Терміни 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 7 листопада 

закінчується: 18 листопада 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
21 листопада 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які 

отримали рекомендації 
 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 25 листопада 

Терміни зарахування вступників:  

за кошти фізичних та юридичних осіб 28 листопада 
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Організація прийому за ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра  

(денна, заочна форми навчання) 

 

Етап Терміни 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів 

розпочинається: 01 липня 

 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 29 липня 

закінчується:  

для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної 

співбесіди 
о 18:00 год 8 серпня 

для осіб, які вступають за результатами 

національного мультипредметного 

тесту/сертифікатами ЗНО 

о 18:00 23 серпня 

для вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та 

фіксовані конкурсні пропозиції 

до 18:00 07 вересня 

 

Для вступників за індивідуальними усними співбесідами  

Індивідуальні усні співбесіди проводяться: 
із 09 серпня до 16 

серпня 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування за результатами позитивної оцінки 

індивідуальної усної співбесіди з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права здобувати вищу 

освіту за кошти державного або місцевого бюджету 

не пізніше  

12:00 год 17 серпня 

Виконання вимог до зарахування на місця державного 

(регіонального) замовлення, включаючи подання письмової 

заяви про виключення заяв на інші місця державного 

(регіонального) замовлення 

до 10:00 год  

20 серпня 

Зарахування цієї категорії вступників за державним 

замовленням відбувається:  

не пізніше 15:00 22 

серпня 

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного 

(регіонального) замовлення виключаються:  
впродовж 22 серпня 

 

Для вступників за квотою-2 
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Основний етап:  

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування, з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту за 

кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням): 

не пізніше 12:00 17 

серпня 

Виконання вимог до зарахування на місця державного 

замовлення, включаючи подання письмової заяви про 

виключення заяв на інші місця державного замовлення: 

до 10:00 год 

 20 серпня 

Зарахування цієї категорії вступників за державним 

замовленням відбувається: 

не пізніше 15:00 год 

22 серпня 

Заяви зарахованих осіб на інші місця державного 

замовлення виключаються: 
впродовж 22 серпня 

Завершальний етап:  

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 

зарахування, з повідомленням про отримання чи 

неотримання ними права здобувати вищу освіту за 

кошти державного або місцевого бюджету (за 

державним або регіональним замовленням): 

не пізніше 12:00 29 

вересня 

Виконання вимог до зарахування на місця державного 

замовлення: 

до 10:00 год 

30 вересня 

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для 

цієї категорії вступників відбувається: 

не пізніше 15:00 год  

30 вересня 

 

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до 

зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням 

про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту 

для вступників за кошти державного або місцевого 

бюджету (за державним і регіональним 

замовленням): 

не пізніше 02 вересня 

для вступників, які вступають на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та 

фіксовані конкурсні пропозиції 

не раніше 18:00 07 

вересня 

  

Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали 

рекомендації: 

за державним замовленням до 18:00 7 вересня 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 13 вересня 

 

Терміни зарахування вступників 
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за державним замовленням 09 вересня 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

14 вересня 

(не пізніше ніж 30 вересня) 

 

  

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

на основі повної загальної середньої освіти 

16 вересня 

(не пізніше  ніж 21 вересня) 

 

 

ІІ етап  

(для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, денна форма навчання) 

 Терміни 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 03 жовтня 

закінчується: 21 жовтня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
24 жовтня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які 

отримали рекомендації 
 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 28 жовтня 

Терміни зарахування вступників:  

за кошти фізичних та юридичних осіб 31 жовтня 

ІІІ етап  

(для вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб, денна форма навчання) 

 Терміни 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 7 листопада 

закінчується: 18 листопада 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
21 листопада 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які 

отримали рекомендації 
 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 25 листопада 

Терміни зарахування вступників:  

за кошти фізичних та юридичних осіб 28 листопада 
 

 

Організація прийому за ступенем бакалавра на основі раніше здобутих ступеня 

бакалавра, ОКР спеціаліста, ступеня магістра за іншою спеціальністю підготовки або 
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здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план 

 

Етап Терміни 

Прийом заяв та документів 

розпочинається: 29 липня 

закінчується: до 18:00 07 вересня 

Фахові вступні випробування проводяться: 

розпочинаються: 8 серпня 

закінчуються: 6 вересня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 

не раніше 18:00  

07 вересня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали 

рекомендації: 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 13 вересня 

Терміни зарахування вступників 

за кошти фізичних та юридичних осіб 14 вересня 

 

ІІ етап (денна, заочна форма навчання) 

 Терміни 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 03 жовтня 

закінчується: 19 жовтня 

Фахові вступні випробування проводяться: із 17 жовтня  

до 21 жовтня 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
24 жовтня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, 

які отримали рекомендації 
 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 28 жовтня 

Терміни зарахування вступників:  

за кошти фізичних та юридичних осіб 31 жовтня 

 

 

ІІІ етап (денна, заочна форма навчання) 

 Терміни 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 7 листопада 

закінчується: 16 листопада 

Фахові вступні випробування проводяться: із 14 листопада  

по 18 листопада 

Терміни оприлюднення рейтингових списків 21 листопада 
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вступників: 

Виконання вступниками вимог до зарахування, 

які отримали рекомендації 
 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 25 листопада 

Терміни зарахування вступників:  

за кошти фізичних та юридичних осіб 28 листопада 

 
 

 

Організація прийому на ступінь магістра 

(денна, заочна форми навчання) 

 

Етапи Терміни 

Реєстрація вступників для складання магістерського тесту навчальної 

компетентності та магістерського комплексного тесту 

розпочинається: 27 червня 

закінчується: о 18:00 18 липня 

  

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних 

документів 

розпочинається: 01 серпня 

 

Прийом заяв та документів 

для осіб, які вступають на основі індивідуальної 

усної співбесіди замість магістерського тесту 

навчальної компетентності або магістерського 

комплексного тесту 

 

розпочинається: 16 серпня 

закінчується: 23 серпня 

 

Терміни проведення магістерського тесту навчальної компетентності та 

магістерського комплексного тесту (за графіком, затвердженим Українським 

центром оцінювання якості освіти) 

Основна сесія: 10 серпня – 17 серпня 

Додаткова сесія: 07 вересня – 10 вересня 

Спеціально організована сесія: 

у терміни, встановлені 

Міністерством освіти і 

науки України 

 

Прийом заяв та документів 

розпочинається: 16 серпня 

закінчується о 18:00 15 вересня 
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(для осіб, які вступають на основі результатів 

магістерського тесту навчальної компетентності, 

магістерського комплексного тесту або тільки 

фахового іспиту в закладі освіти): 

 

Індивідуальні усні співбесіди в закладах вищої освіти замість магістерського 

тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту 

розпочинаються 25 серпня 

закінчуються 31 серпня 

 

Фахові вступні випробування (проводяться в кілька потоків) 

розпочинаються: 22 серпня 

закінчуються: 17 вересня 

  

Надання рекомендацій для зарахування 

за державним замовленням  не пізніше 20 вересня 

за кошти фізичних та юридичних осіб не раніше 26 вересня 

Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали 

рекомендації 

для зарахування за державним замовленням до 18:00 24 вересня 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 29 вересня 

 

Терміни зарахування вступників: 

за державним замовленням 25 вересня 

за кошти фізичних та юридичних осіб 30 вересня 

  

Переведення на вакантні місця державного, 

регіонального замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

(відповідно до цих Правил та Порядку), 

здійснюється: 

6 жовтня 

(не пізніше ніж 10 жовтня) 

 

ІІ етап 

вступної кампанії для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 

ступеня вищої освіти за кошти фізичних та юридичних осіб  

(денна, заочна форма навчання) 

Етап Терміни 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 17 жовтня 

закінчується: 16 листопада 

Фахові вступні випробування проводяться: із 14 листопада по 18 

листопада 
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Терміни оприлюднення рейтингових списків 

вступників: 
21 листопада 

Виконання вступниками вимог до зарахування, 

які отримали рекомендації 
 

за кошти фізичних та юридичних осіб до 25 листопада 

Терміни зарахування вступників:  

за кошти фізичних та юридичних осіб 28 листопада 
 

 

Організація прийому до аспірантури 

 

Перший етап (за кошти фізичних або юридичних осіб): 

 

Етапи вступної кампанії 

Навчання очна 

форма (денна, 

вечірня) 

Навчання заочна 

контрактна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 01 лютого 2022 року 

закінчується: о 17.00 18 лютого 2022 року 

Фахові вступні випробування 

проводяться: 

із 21 лютого по 25 лютого: 

 

21 лютого – додаткове вступне 

випробування 

23 лютого – іноземна мова 

25 лютого – фахове вступне випробування 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників 
не пізніше 17:00 26 лютого 

Виконання вступниками вимог до 

зарахування, які отримали рекомендації: 
до 18:00 год 27 лютого 

Терміни зарахування вступників Не пізніше 28 лютого 

 

 

Другий етап (за кошти фізичних або юридичних осіб) : 

 

Етапи вступної кампанії 

Навчання очна 

форма (денна, 

вечірня) 

Навчання заочна 

контрактна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 01 квітня 2022 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 12 квітня 2022 р. 

Фахові вступні випробування 

проводяться: 

13 квітня 2022 р. за не базовий рівень освіти 

14, 16 квітня – іноземні мови 
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15 квітня – спеціальність. 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників 
не пізніше 17.00 год. 16 квітня  2022 р. 

Терміни зарахування вступників 

не пізніше 20 квітня 2022 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 

умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 

 

 

Третій етап (за кошти фізичних або юридичних осіб): 

 

Етапи вступної кампанії 

Навчання очна 

форма (денна, 

вечірня) 

Навчання заочна 

контрактна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 01 травня 2022 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 9 травня 2022 р. 

Фахові вступні випробування 

проводяться: 

10 травня 2022 р. 

за не базовий рівень освіти 

11 травня  – іноземні мови 

12, 13 травня – спеціальність. 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників 
не пізніше 17.00 год. 13 травня  2022 р. 

Терміни зарахування вступників 

не пізніше 18 травня 2022 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 

умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 

 

 

Четвертий етап (за кошти фізичних або юридичних осіб): 

 

Етапи вступної кампанії 

Навчання очна 

форма (денна, 

вечірня) 

Навчання заочна 

контрактна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 01 липня 2022 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 08 липня 2022 р. 

Фахові вступні випробування 

проводяться: 

11 липня 2022 р. 

за не базовий рівень освіти 

12 липня – іноземні мови 

13 липня – спеціальність. 
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Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників 
не пізніше 17.00 год. 14  липня  2022 р. 

Терміни зарахування вступників 

не пізніше 18  липня 2022 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 

умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 

 

П’ятий етап: 

 

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) 

 

Шостий етап: 

 

Етапи вступної кампанії 

Навчання очна 

форма (денна, 

вечірня) 

Навчання заочна 

контрактна форма 

навчання 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 
26 вересня 2022 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 4 жовтня  2022 р. 

Фахові вступні випробування 

проводяться: 

з 5 жовтня  до 7 жовтня   2022 р. 

5  жовтня за не базовий рівень освіти 

6 жовтня – іноземні мови 

7 жовтня – спеціальність. 

Терміни оприлюднення рейтингових не пізніше 17.00 год. 8 жовтня   2022 р. 
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Етапи вступної кампанії 

Навчання очна 

форма (денна, 

вечірня) 

Навчання заочна 

контрактна форма 

навчання 

списків вступників 

Терміни зарахування вступників 
не пізніше 10  жовтня 2022 р. 

 

 

 

Організація прийому до докторантури 

 

Перший етап: 

 

Етапи вступної кампанії Навчання, денна форма 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 01 травня 2022 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 9 травня 2022 р. 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників 
не пізніше 17.00 год. 13 травня  2022 р. 

Терміни зарахування вступників 

не пізніше 18 травня 2022 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 

умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 

 

Другий етап: 

 

Етапи вступної кампанії Навчання, денна форма 

Прийом заяв та документів  

розпочинається: 01 липня 2022 року о 9.00 

закінчується: о 17.00 год. 13 липня 2022 р. 

Терміни оприлюднення рейтингових 

списків вступників 
не пізніше 17.00 год. 14  липня  2022 р. 

Терміни зарахування вступників 

не пізніше 18  липня 2022 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб (за 

умови виконання державного замовлення 

відповідної спеціальності) 
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Третій етап: 

 

Етапи вступної кампанії Навчання денна форма 

Прийом документів 01 серпня 2022 року о 9.00 

Закінчення прийому заяв і 
документів 

о 17.00 год. 22 серпня 2022 р. 

Терміни оприлюднення 
рейтингових списків вступників 

не пізніше 17.00 год. 26 серпня 2022 р. 

Терміни зарахування вступників 

за державним замовленням 
не пізніше 30 серпня 2022 р. 

за кошти фізичних та юридичних осіб 
(за умови виконання державного 

замовлення відповідної спеціальності) 

не пізніше 31 серпня 2022 р. 

 

Четвертий етап: 

Етапи вступної кампанії Навчання денна форма 

Прийом документів 26 вересня 2022 року о 9.00 

Закінчення прийому заяв і 
документів 

о 17.00 год. 7 жовтня 2022  р. 

Терміни оприлюднення 
рейтингових списків вступників 

не пізніше 17.00 год. 8 жовтня 2022 р. 

Терміни зарахування вступників не пізніше 10 жовтня 2022 р. 

 
 

 

Організація прийому на кафедру військової підготовки 

Перший етап - для громадян України, які навчаються у Прикарпатському 

національному університеті імені Василя Стефаника, Івано-Франківському 

національному технічному університеті нафти і газу, Івано-Франківському 

факультеті Національного університету «Одеська юридична академія»,  Івано-

Франківському інституті менеджменту Тернопільського національного 

економічного університету, ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені 

Короля Данила Галицького (далі - інші ВНЗ), інших навчальних закладах України та 

для громадян України, які мають ступінь освіти не нижче бакалавра і не навчаються 

в закладах вищої освіти (ЗВО). 

 

Етапи Терміни 
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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 мають ступінь освіти не нижче 

бакалавра 1 не навчаються в закладах вищої освіти (ЗВО); 

 

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 

 

Третій етап - для громадян, що вступили навчання до Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра та інших ЗВО та для громадян України, які навчаються у 

вищих навчальних закладах 

 

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 

 

 

 

 

Орієнтовний план засідань  

Приймальної комісії Університету у 2022 році 
 

№ 

з/п 
Питання порядку денного 

Дата 

засідання 
Доповідач 

Відповідальний за 

підготовку 

1. 

1. Затвердження Плану роботи Приймальної 

комісії ДВНЗ "Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника" та Івано-

24.01.2022 р. 
Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 
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Франківського фахового коледжу ДВНЗ 

"Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника" з організації та 

здійснення прийому у 2022 році 
2. Про затвердження Положення про організацію 

вступних випробувань у ДВНЗ 

“Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника” у 2022 році 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

3. Про затвердження Положення про апеляційну 

комісію ДВНЗ “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

4. Про затвердження Положення 

про приймальну комісію ДВНЗ  

“Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника” 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

5. Про затвердження Положення про 

Всеукраїнську олімпіаду ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» для професійної 

орієнтації вступників на основі повної 

загальної середньої освіти 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

6. Про склад відбіркових, предметних 

екзаменаційних, комісій   для   проведення 

вступних випробувань  з    використанням 

комп’ютерних   технологій,  фахових 

атестаційних комісій,  апеляційних  комісій для  

організації  прийому  вступників  у  2022 році 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Заступник 

відповідального 

секретаря приймальної 

комісії Бойчук В.М. 

2 

1. Про допуск до участі у вступних 

випробуваннях вступників на ОНР доктора 

філософії 

21.02.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

2. Затвердження Програмових вимог вступних 

випробувань, співбесід, творчих конкурсів, 

фахових вступних випробувань та 

екзаменаційних матеріалів для вступників 2022 

року 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Заступник 

відповідального 

секретаря приймальної 

комісії Бойчук В.М. 

3. 

1. Про допуск до участі у конкурсі та надання 

рекомендацій до зарахування вступникам на 

здобуття ступеня доктора філософії денної, 

вечірньої та заочної форм навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб.. 

25.02.2022 р. 
Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

4. 

1. Про зарахування вступників на здобуття 

ступеня доктора філософії денної, вечірньої та 

заочної форм навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб. 

28.02.2022 р. 
Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький Р.В. 

5. 

1. Про організацію пробних тестових випробувань 

для вступників 2022 року (графік) 

21.03.2022 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Заступник 

відповідального 

секретаря приймальної 

комісії Івасюк І.Я. 
2. Про проведення профорієнтаційної роботи  

підрозділами університету 
Голови відбіркових 

комісій 
Голови відбіркових 

комісій 

3. Про формування банку тестових завдань для 

проведення вступних випробувань у тестовій 

формі для вступників 2022 року 

Заст. відповідального 

секретаря 
Івасюк І.Я. 

Заст. відповідального 

секретаря 
Івасюк І.Я. 

4. Про розробку витягів з Правил прийому для 

роботи відбіркових комісій, голів відбіркових 

комісій 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Заст. відповідального 

секретаря 
Бойчук В.М. 

5. Про план-графік навчань і перевірки знань у 

тестовій формі технічних секретарів 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я., 



 

 
 

 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 
 

 

 

19-17-01:2022  

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

 
 

Редакція 1 

 

21 

 

відбіркових комісій на предмет знання Правил 

прийому та роботи з ЄДЕБО 
Лапковський Е.Й. адміністратор ЄДЕБО 

Жолоб О.М. 
6. Про підготовку до реєстрації вступників на ОР 

магістра для участі у ЄВІ та ЄФВВ 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 

6. 

1. Про проведення пробних тестувань для 

вступників 2022 року 

26.04.2022 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 

2. Про організацію реєстрації вступників на ОР 

магістра для участі у ЄВІ та ЄФВВ 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 

7. 

1. Про результати перевірки знань працівників 

відбіркових комісій університету з питань 

організації вступної кампанії 2022 року 

30.05.2022 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я., 
Бойчук В.М. 

2. Про проведення профорієнтаційної роботи 

підрозділами університету 
Голови відбіркових 

комісій 
Голови відбіркових 

комісій 

3. Про затвердження розкладу  проведення 

вступних (фахових) випробувань та творчих 

конкурсів, співбесід  в Університеті для 

вступників, що складають творчі конкурси та 

вступні випробування   

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 
Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 

8. 

1. Про допуск до участі у вступних 

випробуваннях вступників на кафедру 

військової підготовки 

20.06.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

9. 
1. Про рекомендацію до зарахування вступників 

на кафедру військової підготовки 
29.06.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

10. 

1. Про зарахування вступників на кафедру 

військової підготовки, що виконали вимоги для 

зарахування 

4.07.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

2. Про підготовку відбіркових комісій 

університету до початку вступної кампанії 

2022 року. 

Голови відбіркових 

комісій 

Голови відбіркових 

комісій 

3. Про підготовку приміщень для роботи 

відбіркових комісій та їх технічне забезпечення 

під час вступної кампанії 2022 року 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Директор ІОЦ 

Аннич А.Б., 

Бедрій Т.Р. 

11. 

1. Про допуск до участі у співбесідах, вступних 

іспитах або творчих конкурсах вступників, які 

вступають на основі співбесіди, вступних 

іспитів або творчих конкурсів на основі ПЗСО 

18.07.2022 р. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

12. 

1. Про допуск до участі у конкурсі та 

рекомендацію до зарахування вступників за 

квотою-2, за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) 
20.07.2022 р. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про допуск до участі у конкурсі та 

рекомендацію вступників на основі ПЗСО до 

зарахування за результатами співбесід. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

13. 

1. Про зарахування вступників за квотою-2, за 

кошти державного або регіонального бюджету 

(за державним або регіональним замовленням) 

22.07.2022 р. 

від 11.00 год 

до 14.00 год 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про зарахування вступників на основі ПЗСО за 

результатами співбесід. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

3. Про допуск до участі у вступних 

випробуваннях вступників на ОР бакалавра на 

основі диплома молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

4. Про допуск до участі у вступних Відп. секретар Голови відбіркових 
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випробуваннях вступників для здобуття 

ступеня бакалавра за іншою спеціальністю для 

осіб, які здобули раніше такий самий або 

вищий ступінь (рівень), або здобувають його не 

менше одного року та виконують у повному 

обсязі індивідуальний навчальний план 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

комісій 

14. 

1. Про допуск до участі у конкурсі осіб, які 

вступають на основі документа про ПЗСО 

тільки за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання, вступних іспитів, 

творчих конкурсів 

27.07.2022 р. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Формування рейтингових списків, надання 

рекомендацій до зарахування та оприлюднення 

списку рекомендованих з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права 

здобувати вищу освіту за кошти державного 

або регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

15. 

1. Про допуск до участі у конкурсі та надання 

рекомендацій до зарахування за державним 

замовленням та за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб вступникам на здобуття ОР 

бакалавра на базі ОКР молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого бакалавра, молодшого 

бакалавра 

2.08.2022 р. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про допуск до участі у конкурсі та надання 

рекомендацій до зарахування вступникам для 

здобуття ступеня бакалавра за іншою 

спеціальністю для осіб, які здобули раніше 

такий самий або вищий ступінь (рівень), або 

здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

3. Про допуск до участі у конкурсі та надання 

рекомендацій до зарахування за державним 

замовленням вступникам на ОР магістр 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

4. Про встановлення спеціального прохідного 

конкурсного балу для переведення вступників 

на місця державного замовлення за 

спеціальностями, що входять до Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 

Заст. відповідального 

секретаря Івасюк І.Я. 

16. 

1. Про відхилення рекомендацій до вступу 

вступникам на основі ПЗСО, які вступають за 

кошти державного або регіонального 

бюджету (за державним або регіональним 

замовленням) (списки) 

5.08.2022 р. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про зарахування вступників, які вступають на 

основі ПЗСО за кошти державного або 

регіонального бюджету (за державним або 

регіональним замовленням) (списки) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

3. Про формування рейтингових списків та 

надання рекомендацій до зарахування за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб 

вступникам на здобуття ОР бакалавра на базі 

ПЗСО 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

4. Про відхилення рекомендацій до вступу 

вступникам на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 
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спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра, які вступають на ОР 

бакалавра на місця державного замовлення 

(списки) 
5. Про надання додаткових рекомендацій до 

зарахування вступникам на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра,  які вступають на ОР 

бакалавра на місця державного замовлення 

(списки) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

6. Про зарахування вступників на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра,  які вступають на ОР 

бакалавра на місця державного замовлення 

(списки) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

17. 

1. Про зарахування вступників на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра,  які вступають на ОР 

бакалавра на місця за кошти фізичних та 

юридичних осіб (списки) 

9.08.2022 р. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про зарахування вступників на навчання для 

здобуття ОР бакалавра за іншою 

спеціальністю для осіб, які здобули раніше 

такий самий або вищий ступінь (рівень), або 

здобувають його не менше одного року та 

виконують у повному обсязі індивідуальний 

навчальний план (друга вища освіта) на місця 

за кошти фізичних і юридичних осіб (списки) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

3. Про зарахування вступників на ОР магістра, 

які вступають за кошти державного або 

регіонального бюджету (списки) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

4. Про формування рейтингових списків та 

надання рекомендацій до зарахування на 

місця за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб вступникам на здобуття ОР магістра 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

18. 

1. Зарахування вступників на ОР бакалавра на 

базі ПЗСО на навчання на місця за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб (списки) 

15.08.2022 р. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Зарахування вступників на ОР магістра на 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

(списки) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

3. Про допуск до участі у вступних 

випробуваннях вступників для здобуття 

освітньо-наукового рівня доктора філософії (ІІ 

етап) (списки) 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

4. Про допуск до вступних випробувань 

вступників на кафедру військової підготовки 

(ІІ етап) (списки) 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

19. 

1. Про переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на базі повної загальної 

середньої освіти на ОР бакалавра (списки) 
18.08.2022 р. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, які зараховані на 

навчання за кошти фізичних та/або 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 
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юридичних осіб на ОР магістра (списки) 
3. Про формування рейтингових списків та 

рекомендації до зарахування вступників на 

кафедру військової підготовки (ІІ етап) 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

20. 

1. Про зарахування вступників на кафедру 

військової підготовки (ІІ етап) 22.08.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

21. 

1. Про формування рейтингових списків та 

рекомендації до зарахування вступників на 

ОНР доктора філософії 
25.08.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

22. 

1. Про зарахування вступників на ОНР доктора 

філософії на місця за кошти державного або 

регіонального бюджету (списки) 
26.08.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

23. 

1. Про зарахування вступників на ОНР доктора 

філософії на місця за кошти фізичних чи 

юридичних осіб (списки) 
29.08.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

24. 

1. Про допуск до участі у вступних 

випробуваннях вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра,  які вступають на ОР 

бакалавра (списки) (ІІ етап) 

22.09.2022 р. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про допуск до участі у вступних 

випробуваннях для здобуття ОР бакалавра за 

іншою спеціальністю для осіб, які здобули 

раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень), або здобувають його не менше 

одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план (друга вища 

освіта) на місця за кошти фізичних і 

юридичних осіб (списки) (ІІ етап) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

3. Про допуск до участі у вступних 

випробуваннях вступників на ОР магістра 

(списки) (ІІ етап) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

25. 

1. Про формування рейтингових списків та 

рекомендації до зарахування вступників на 

основі ПЗСО на ОР бакалавра (ІІ етап) 
26.09.2022 р. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про допуск до участі у вступних 

випробуваннях вступників на кафедру 

військової підготовки (ІІІ етап) 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

26. 

1. Про формування рейтингових списків та 

рекомендації до зарахування вступників на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, фахового молодшого 

бакалавра, молодшого бакалавра,  які 

вступають на ОР бакалавра (списки) (ІІ етап) 

28.09.2022 р. 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

2. Про формування рейтингових списків та 

рекомендації до зарахування для здобуття ОР 

бакалавра за іншою спеціальністю для осіб, 

які здобули раніше такий самий або вищий 

ступінь (рівень), або здобувають його не 

менше одного року та виконують у повному 

обсязі індивідуальний навчальний план (друга 

вища освіта) на місця за кошти фізичних і 

юридичних осіб (списки) (ІІ етап) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

3. Про формування рейтингових списків та 

рекомендації до зарахування вступників на 

ОР магістра (списки), (ІІ етап) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

27. 1. Зарахування вступників на основі ПЗСО на ОР 30.09.2022 р. Відп. секретар Голови відбіркових 
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бакалавра (ІІ етап) (списки) приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

комісій 

2. Зарахування вступників на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, 

молодшого бакалавра,  які вступають на ОР 

бакалавра (списки) (ІІ етап) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

3. Зарахування для здобуття ОР бакалавра за 

іншою спеціальністю для осіб, які здобули 

раніше такий самий або вищий ступінь 

(рівень), або здобувають його не менше 

одного року та виконують у повному обсязі 

індивідуальний навчальний план (друга вища 

освіта) на місця за кошти фізичних і 

юридичних осіб (списки) (ІІ етап) 

Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

4. Зарахування вступників на ОР магістра 

(списки), (ІІ етап) 
Відп. секретар 

приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Голови відбіркових 

комісій 

5. Про формування рейтингових списків та 

рекомендації до зарахування вступників на 

кафедру військової підготовки (списки) (ІІІ 

етап) 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

Голова відбіркової 

комісії Пономаренко 

А.І. 

28. 
1. Зарахування вступників на кафедру військової 

підготовки (списки) (ІІІ етап) 
3.10.2022 р. 

Голова відбіркової комісії 

Пономаренко А.І. 

Голова відбіркової комісії 

Пономаренко А.І. 

29. 

1. Про допуск до участі у вступних 

випробуваннях вступників на здобуття 

ступеня доктора філософії (ІІІ етап) 
10.10.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

30. 

1. Про формування рейтингових списків та 

рекомендації до зарахування вступників на 

здобуття ступеня доктора філософії (ІІІ етап) 
17.10.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

31. 

1. Зарахування вступників на здобуття ступеня 

доктора філософії денної та заочної форм 

навчання на місця за кошти державного чи 

регіонального бюджету 

18.10.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

32. 

1. Зарахування вступників на здобуття ступеня 

доктора філософії денної та заочної форм 

навчання на місця за кошти фізичних чи 

юридичних осіб 

20.10.2022 р. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

Голова відбіркової 

комісії Ільницький 

Р.В. 

33. 

1. Про Правила прийому на 2023 рік. 

05.12.2022 р. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

2. Про розробку уніфікованих форм-шаблонів 

програм для співбесід, вступних (фахових) 

випробувань, творчих конкурсів. 

Відп. секретар 

Приймальної комісії 

Лапковський Е.Й. 

Заступник відп. 

секретаря Приймальної 

комісії Бойчук В.М. 

3. Про звіт голови апеляційної комісії. 
Голова апеляційної 

комісії 
Голова апеляційної 

комісії 

4. Про підсумки вступної кампанії 2022 року. 
Голова Приймальної 

комісії Цепенда І.Є. 
Голова Приймальної 

комісії Цепенда І.Є. 
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План роботи Приймальної комісії  
Відокремленого структурного підрозділу  

«Івано-Франківський фаховий коледж Державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2022 році 

 

 

 

Організація прийому за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 

на основі базової загальної середньої освіти (денна форми навчання) 
№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

1.  Створення консультаційного центру для надання допомоги 

вступникам під час створення електронних кабінетів, 

завантаження документів,  подання заяв в електронній формі  

з 23 червня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко Ю.М. 

2.  

Організація прийому заяв та документів на навчання 

з 30 червня 

до18:00 год. 

13 липня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко Ю.М. 

3.  
Проведення вступних екзаменів, творчих конкурсів, співбесід 

вступників згідно з розкладом 

від 14 липня 

до 23 липня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко Ю.М. 

4.  Формування та оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування, які вступають на 

основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, 

творчими конкурсами, квотами-1), із зазначенням 

рекомендованих до зарахування на здобуття фахової 

передвищої освіти за державним замовленням  

не пізніше 

12:00 год. 

26 липня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко Ю.М. 

5.  

Підготовка наказу про зарахування на навчання:  

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко Ю.М. 

 

за державним замовленням 
не пізніше 12.00 

год. 29 липня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко Ю.М. 

 

за кошти фізичних або юридичних осіб 
не пізніше 12.00 

год. 30 липня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко Ю.М. 

6.  Підготовка наказу про переведення на вакантні місця 

державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової 

загальної середньої освіти  

не пізніше 

8 серпня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко Ю.М. 

7.  
Підготовка наказу про додаткове зарахування на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб 

не пізніше 

31 серпня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко Ю.М. 

8.  
Підготовка наказу про додаткове зарахування на навчання на 

вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 31 

серпня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко Ю.М. 

Організація прийому за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти (денна форми навчання) 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

9.  Створення консультаційного центру для надання допомоги 

вступникам під час створення електронних кабінетів, 

завантаження документів, подання заяв в електронній 

формі 

з 1 липня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко 

Ю.М. 

10.  Організація прийому заяв та документів на навчання з 14 липня Директор Івано-
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до 18:00 год. 

03 серпня 

Франківського фахового 

коледжу Москаленко 

Ю.М. 

11.  
Проведення вступних екзаменів, творчих конкурсів, 

співбесід для вступників на базі ПЗСО згідно з розкладом  

з 21 липня по 

02 серпня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко 

Ю.М. 

12.  
Формування та оприлюднення рейтингового списку 

вступників рекомендованих до зарахування 

не пізніше 

12:00 год 

08 серпня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко 

Ю.М. 

13.  
Підготовка наказу про зарахування на навчання вступників 

за кошти фізичних або юридичних осіб  

не пізніше 

12:00 год 

18 серпня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко 

Ю.М. 

14.  
Підготовка наказу про додаткове зарахування на навчання 

на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб 

не пізніше 30 

вересня 

Директор Івано-

Франківського фахового 

коледжу Москаленко 

Ю.М. 

 

Орієнтовний план засідань Приймальної комісії Коледжу у 2022 році. 
 

Організація прийому за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра 

на основі базової та повної загальної середньої освіти(денна форми навчання) 

№ з/п Питання порядку денного 
Дата 

засідання 
Доповідач 

Відповідальний за 

підготовку 

1 1. Про затвердження середнього балу свідоцтва 

про здобуття базової загальної середньої освіти 

вступників на ОПС фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної середньої 

освіти  

13.07.2022 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

2 1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на 

ОПС фахового молодшого бакалавра на основі 

базової загальної середньої освіти, що успішно 

склали вступні випробування. 

26.07.2022 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

2. Про затвердження рейтингового списку до 

зарахування вступників на ОПС фахового 

молодшого бакалавра на основі базової загальної 

середньої освіти. 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

3. Про затвердження середнього балу свідоцтва 

про здобуття повної загальної середньої освіти 

вступників на ОПС фахового молодшого 

бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти, які вступають на основі співбесіди або 

вступних іспитів та творчих конкурсів 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

3 1. Про відкликання рекомендацій до зарахування 

на місця державного замовлення вступникам, що 

вступають на ОПС фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної середньої 

освіти, що не виконали вимоги до зарахування 

29.07.2022 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

2. Про додаткове надання рекомендацій до 

зарахування на місця державного та 

регіонального замовлення вступникам, що 

вступають на ОПС фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної середньої 

освіти, що виконали вимоги до зарахування 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 
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3. Про зарахування на місця державного та 

регіонального замовлення вступників, що 

вступають на ОПС фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної середньої 

освіти, що виконали вимоги до зарахування 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

4 1. Про відкликання рекомендацій до зарахування 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

вступникам, що вступають на ОПС фахового 

молодшого бакалавра на основі базової загальної 

середньої освіти, що не виконали вимоги до 

зарахування  

30.07.2022 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

2. Про додаткове надання рекомендацій до 

зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб вступникам, що вступають на ОПС фахового 

молодшого бакалавра на основі базової загальної 

середньої освіти, що виконали вимоги до 

зарахування  

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

3. Про зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб вступників, що вступають на 

ОПС фахового молодшого бакалавра на основі 

базової загальної середньої освіти, що виконали 

вимоги до зарахування  

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

4. Про затвердження середнього балу свідоцтва 

про здобуття базової загальної середньої освіти 

вступників на ОПС фахового молодшого 

бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти, які вступають на основі сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

5 1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на 

ОПС фахового молодшого бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти, що успішно 

склали вступні випробування. 

08.08.2022 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

2. Про затвердження рейтингового списку до 

зарахування вступників на ОПС фахового 

молодшого бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти. 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

3. Переведення на вакантні місця державного 

замовлення осіб, які зараховані на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб на основі 

базової загальної середньої освіти на ОПС 

фахового молодшого бакалавра 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

6 1. Про відкликання рекомендацій до зарахування 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

вступникам, що вступають на ОПС фахового 

молодшого бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти, що не виконали вимоги до 

зарахування  

18.08.2022 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

2. Про додаткове надання рекомендацій до 

зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб вступникам, що вступають на ОПС фахового 

молодшого бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти, що виконали вимоги до 

зарахування  

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

3. Про зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб вступників, що вступають на 

ОПС фахового молодшого бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти, що виконали 

вимоги до зарахування  

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 
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7 1. Про додаткове зарахування, допуск до участі у 

конкурсі, надання рекомендацій до зарахування, 

відкликання рекомендацій до зарахування, 

додаткове надання рекомендацій до зарахування 

та зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб вступників, що вступають на ОПС фахового 

молодшого бакалавра на основі базової загальної 

середньої освіти 

31.08.2022 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

8 
1. Про додаткове зарахування на навчання на 

ОПС фахового молодшого бакалавра на місця 

відрахованих осіб 

За потреби 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

9 1. Про додаткове зарахування, допуск до участі у 

конкурсі, надання рекомендацій до зарахування, 

відкликання рекомендацій до зарахування, 

додаткове надання рекомендацій до зарахування 

та зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб вступників, що вступають на ОПС фахового 

молодшого бакалавра на основі повної загальної 

середньої освіти 

30.09.2022 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М 

Директор Івано-

Франківського 

фахового коледжу 

Москаленко Ю.М. 

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії               Е.Й. Лапковський 

 


