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ПРОТОКОЛ № 37 

засідання Приймальної комісії 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

 від 21 листопада 2022 року 

   

 ПРИСУТНІ 24 осіб 

   

 ВІДСУТНІ 3 особи 

   

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про рекомендації до зарахування вступників на основі повної загальної середньої 

освіти на ОР бакалавра на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб 

 

СЛУХАЛИ: 

 Відповідального секретаря Приймальної комісії Едуарда Лапковського, який 

довів до відома присутніх перелік вступників на ОР бакалавра денної форми 

навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб, які рекомендуються до 

зарахування на основі ПЗСО. 

УХВАЛИЛИ: 

 Рекомендувати до зарахування вступників на ОР бакалавра на основі повної 

загальної середньої за кошти фізичних (юридичних) осіб відповідно до поданих 

списків 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

2. Про рекомендації до зарахування вступників на основі диплома молодшого 

спеціаліста на ОР бакалавра на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 Відповідального секретаря Приймальної комісії Едуарда Лапковського, який 

довів до відома присутніх перелік вступників на основі диплома молодшого 

спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) на ОР бакалавра  за кошти фізичних 

(юридичних) осіб, рекомендованих до зарахування. 

УХВАЛИЛИ: 

 Рекомендувати до зарахування на навчання вступників на основі диплома 

молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) на ОР бакалавра за 

кошти фізичних (юридичних) осіб відповідно до поданих списків. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2023/02/рекоменд-пзсо-3-етап.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2023/02/рекоменд-пзсо-3-етап.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2023/02/рекоменд-мс-3-етап.pdf
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 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

3. Про рекомендації до зарахування вступників на основі диплома вищої освіти на ОР 

бакалавра на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

 

СЛУХАЛИ: 

 Відповідального секретаря Приймальної комісії Едуарда Лапковського, який 

довів до відома присутніх перелік вступників на основі вищої освіти на ОР 

бакалавра за кошти фізичних (юридичних) осіб, рекомендованих до зарахування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Рекомендувати до зарахування на навчання вступників на основі вищої освіти на 

ОР бакалавра за кошти фізичних (юридичних) осіб відповідно до поданих 

списків 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

4. Про рекомендації до зарахування вступників на ОР магістра на місця за кошти 

фізичних (юридичних) осіб. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 Відповідального секретаря Приймальної комісії Едуарда Лапковського, який 

довів до відома присутніх перелік вступників на ОР магістра на місця за кошти 

фізичних (юридичних) осіб, рекомендованих до зарахування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Рекомендувати до зарахування вступників на ОР магістра на місця за кошти 

фізичних (юридичних) осіб відповідно до поданих списків. 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» 24  

 «ПРОТИ» немає  

 «УТРИМАЛИСЬ» немає  

 

 

 Голова  

Приймальної комісії 

  

Ігор ЦЕПЕНДА 

    

  

 

  

 Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

 Едуард 

ЛАПКОВСЬКИЙ 

 

https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2023/02/рекоменд-дв-3-етап.pdf
https://admission.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/6/2023/02/рекоменд-дв-3-етап.pdf
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