
Ухвала конференції трудового колективу 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

 з питання 

«Про діяльність університету за результатами вступної кампанії 2018 року 

та завдання на 2018-2019 навчальний рік» 

від 30 серпня 2018 р. 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора Цепенди І.Є. «Про 

діяльність університету за результатами вступної кампанії 2018 року та 

завдання на 2018-2019 навчальний рік», Вчена рада Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника ухвалює: 

 

1. Факультетам / навчально-науковим інститутам / центрам 

дистанційного навчання/ коледжу:  

1.1. Взяти доповідь ректора університету «Про діяльність університету за 

результатами вступної кампанії 2018 року та завдання на 2018-2019 навчальний 

рік» до відома. 

 

1.2. Проаналізувати на засіданнях кафедр, вчених рад факультетів, 

навчально-наукових інститутів, та педагогічної ради Івано-Франківського 

коледжу результати вступної кампанії 2018 року та розробити план 

профорієнтаційної роботи у 2018-19н.р. 
Відповідальні: 

декани факультетів, директори інститутів/коледжу, 

завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 20.09.2018 

2. Секретаріату Приймальної комісії:  

З метою забезпечення якісної роботи Приймальної комісії та університету 

під час вступної кампанії 2019 року: 

 

2.1. Структурним підрозділам університету здійснювати профорієнтаційну 

роботу за чітким планом, в якому одним із елементів передбачити регулярне 

відвідування випускниками шкіл науково-методичної бази підрозділу. 

Відповідальні:  
керівники структурних підрозділів,  
директор Інституту післядипломної 

освіти та довузівської підготовки 
Термін виконання: протягом 2018-

2019 навчального року. 
 

2.2. Сформувати на конкурсній основі склади відбіркових комісій з 

відповідним матеріальним заохоченням (надбавки за складність і напруженість 

в роботі, премії тощо) осіб, що ввійдуть до їх складу протягом терміну роботи 

Приймальної комісії. 
Відповідальні:  
відповідальний секретар 

Приймальної комісії, 



проректор з науково-педагогічної 

роботи та соціально-економічного 

розвитку Шинкарук Я.І. 
Термін виконання: до 30.11.2018 р. 

2.3. Враховуючи те, що в університеті вступні випробування проводяться 

виключно у тестовій формі (за виключенням тих спеціальностей, вступ на які 

потребує проведення творчих конкурсів), запровадити залучення до їх 

проведення екзаменаторів-спостерігачів з числа науково-педагогічних 

працівників з відповідним матеріальним заохоченням (надбавки за складність і 

напруженість в роботі, премії тощо) протягом терміну проведення вступних 

випробувань. 
Відповідальні:  
відповідальний секретар 

Приймальної комісії, 
проректор з науково-педагогічної 

роботи та соціально-економічного 

розвитку Шинкарук Я.І. 
Термін виконання: до 30.11.2018 р. 

 

2.4. Враховуючи те, що в університеті для більшості спеціальностей 

фахові вступні випробування на ОР магістра проводяться у тестовій формі, 

зобов’язати голову відбіркової комісії Навчально-наукового інституту мистецтв 

та завідувачів кафедр, що відповідають за відповідні спеціальності, перевести 

фахові вступні випробування для всіх спеціальностей інституту ОР магістр без 

виключення у тестову форму з використанням інформаційних технологій.  

Відповідальні:  
голова відбіркової комісії Навчально-

наукового інституту мистецтв, 

завідувачі кафедр 
Термін виконання: до 30.01.2019 р. 

3. Колективу університету:  

3.1. Розширити діяльність з підготовки грантових проектів на рівні 

індивідуальні-кафедральні-університетські. 
Відповідальні: директори інститутів, декани  факультетів,  

     завідувачі кафедр 
Впродовж навчального року. 

 

3.2. З метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців зосередити 

увагу на оптимальне поєднання теоретичної підготовки з практичним 

застосуванням компетентностей. 

Відповідальні: науково-педагогічні працівники 

Впродовж навчального року 

 

3.3. З метою оптимізації навчального процесу в університеті вжити 

заходів щодо забезпечення комплектності груп набору за спеціальностями. 
Відповідальні: директори інститутів, декани  факультетів,  

     завідувачі кафедр 
Впродовж навчального року 

3.4. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозиціями 

щодо Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році: 



3.4.1. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозицією 

внести зміни у Критерії конкурсного відбору виконавців державного 

замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України, змінивши порядок 

обчислення коефіцієнта К1 так, щоб крім кількості викладачів, що мають 

публікації у наукометричних базах, було враховано також і якість їхніх 

публікацій (індекс Гірша, кількість цитувань тощо).  

 

3.4.2. Передбачити можливість вступу для осіб, визнаних учасниками 

бойових дій, за вступними випробуваннями у формі співбесіди на базі повної 

загальної середньої освіти. 

 

3.4.3. Задля уникнення формування малокомплектних груп при вступі на 

перший курс ОР бакалавра на базі повної загальної середньої освіти та ОР 

магістра на базі здобутого ступеня вищої освіти передбачити додатковий 

термін часу для вибору вступниками іншого навчального закладу або зміни 

спеціальності за умови збігу конкурсних предметів (фахових вступних 

випробувань). При зарахуванні таких вступників на навчання за кошти 

державного бюджету надати можливість перенесення також і бюджетного 

місця в інший навчальний заклад чи на іншу спеціальність.  

 

3.4.4. Розглянути можливість проведення ЗНО як зріз знань за повну 

загальну середню освіту (державна підсумкова атестація). 
Відповідальні:  Приймальна комісія,  проректори з 

науково-методичної роботи 

Термін виконання: до 10.09.2018 р. 

 


