
1 

ПРОТОКОЛ № 24 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 09 вересня 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 24 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 3 особи 

   

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Про 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), осіб, які вступають на основі ОКР молодшого спеціаліста 

 

СЛУХАЛИ: 

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

до відома присутніх список вступників, яким надано рекомендації до 

зарахування і які вступають за кошти державного або регіонального бюджету, 

на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра. 

Попросив голову поставити на голосування питання про рекомендацію їх до 

зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Рекомендувати до зарахування  вступників, які вступають за кошти державного 

або регіонального бюджету, на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового 

молодшого бакалавра відповідно до поданих списків. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

2. Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету, які 

вступають на основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра 

 

СЛУХАЛИ: 

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

до відома присутніх список вступників, які подані до зарахування і вступають 

на місця за кошти державного або регіонального бюджету, які вступають на 

основі диплома молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра. 

УХВАЛИЛИ: 

 Зарахувати вступників, які вступають на основі диплома молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого бакалавра на місця за кошти державного або регіонального 

бюджету, відповідно до поданих списків. 

 

 

ttps://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2023/02/9-вересня-рекоменд-бюдж-мс.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/456_%D0%BC%D1%81_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_%D1%81%D1%82%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0.pdf
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

3. Про надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих 

для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 

відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, для вступу на навчання 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 

 

СЛУХАЛИ: 

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

до відома присутніх список вступників, яким надано рекомендації до 

зарахування, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, для вступу на навчання 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. 

УХВАЛИЛИ: 

 Рекомендувати до зарахування вступників та оприлюднити списки 

рекомендованих вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, для вступу на 

навчання 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. відповідно до поданих списків. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 

 Заступник голови  

Приймальної комісії 

  

Ярослав ШИНКАРУК 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

 Едуард 

ЛАПКОВСЬКИЙ 

 

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2023/02/9-вересня-рекоменд-контракт-дв.pdf

