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ПРОТОКОЛ № 19 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 

 

 від 22 серпня 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 24 особи 

   

 ВІДСУТНІ 3 особи 

   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

1. Про зарахування осіб за квотою-2  на місця за кошти державного або місцевого 

бюджету, які вступають на основі ПЗСО 

 

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

до відома присутніх перелік осіб (списки), які вступають на основі ПЗСО на 

перший курс і виконали вимоги до зарахування на місця державного 

замовлення. Поросив голову поставити на голосування питання про їх 

зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати осіб, які вступають на підставі індивідуальної усної співбесіди чи 

результатів ЗНО/НМТ за квотою-2 на місця за кошти державного або місцевого 

бюджету, які вступають на основі ПЗСО відповідно до поданих списків. 
 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

2. Про зарахування осіб за квотою-2  на місця за кошти державного або місцевого 

бюджету, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра 
 

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

до відома присутніх, станом на 10:00 год особи, які вступають на підставі 

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

кошти державного або місцевого бюджету, які вступають на основі МС яким було 

надано рекомендації до зарахування не виконали вимоги до зарахування. 

Попросив головуючого не ставити це питання на голосування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Зняти з голосування питання про зарахування осіб, які вступають на підставі 

індивідуальної усної співбесіди чи результатів ЗНО/НМТ за квотою-2 на місця за 
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кошти державного або місцевого бюджету, які вступають на основі МС, оскільки 

рекомендовані д зарахування не виконали вимоги до зарахування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

3. Про рекомендації до зарахування та зарахування вступників на кафедру військової 

підготовки 

 

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

до відома присутніх перелік осіб, які склали вступні випробування для 

зарахування на кафедру військової підготовки (списки) та попросив 

головуючого поставити на голосування питання про надання їм рекомендацій 

до зарахування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 рекомендувати до зарахування осіб, які вступають на кафедру військової 

підготовки відповідно до поданих списків. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

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

до відома присутніх, що станом на цю годину усі вступники на кафедру 

військової підготовки виконали вимоги до зарахування , відповідно, попросив 

головуючого поставити на голосування питання про їх зарахування до числа 

здобувачів вищої освіти кафедри військової підготовки. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати до числа здобувачів вищої освіти вступників на кафедру військової 

підготовки (списки) 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

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

магістра 

 

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

довів до відома присутніх розподіл державного замовлення для вступників на 

ОР магістра. Попросив головуючого поставити на голосування питання про 

затвердження цього розподілу. 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити розподіл обсягів державного замовлення для вступників на ОР 

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/Списки-допущених_до_конкурсу-КВП.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/Списки-допущених_до_конкурсу-КВП.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/Списки-зарахованих-КВП.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/DZ_Bakalavr_mol_spez_phd_magistr_2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/DZ_Bakalavr_mol_spez_phd_magistr_2022.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/DZ_Bakalavr_mol_spez_phd_magistr_2022.pdf
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магістра 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 Голова  

Приймальної комісії 

  

Ігор ЦЕПЕНДА 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

  

Едуард ЛАПКОВСЬКИЙ 

 


