
 



І. Відповідно до рішень Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 р., 

протокол № 115 (наказ МОН України від 14.04.2015 р. № 553л), 

Акредитаційної комісії від 28 травня 2015 р., протокол № 116 (наказ МОН 

України від 10.06.2015 р № 1415л) та відповідно до ліцензії Міністерства 

освіти і науки України (серія АЕ  № 636723, дата отримання – 19.06.2015 р.) 

внести такі зміни до «Правил прийому до ПВНЗ Івано-Франківського 

університету права імені Короля Данила Галицького у 2015 році» : 

1. Додаток 1 Правил прийому викласти в новій редакції (додаток 1 із 

внесеними змінами додається). 

2. Додаток 3 до Правил прийому викласти в новій редакції (додаток із 

внесеними змінами додається). 

3. Додаток 4 Правил прийому викласти в новій редакції (додаток із 

внесеними змінами додається). 

4. Додаток 5 Правил прийому викласти в новій редакції (додаток 5 із 

внесеними змінами додається). 

ІІ. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.06.2015 р. 

№ 615 «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України у 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 19.06.2015 р. за № 731/27176 внести такі зміни до «Правил 

прийому до ПВНЗ Івано-Франківського університету права імені Короля 

Данила Галицького у 2015 році»: 

1. У розділі ІІ:  

1) пункт 2.1. викласти в такій редакції: 

«На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною 

загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання знань і вмінь вступників та рівня їх творчих здібностей з 

урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту 

та бала за особливі успіхи (призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових предметів; призерам ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук 

України)»; 



2. пункти 4.2., 4.3., 4.4. розділу ІV «Правил прийому до ПВНЗ Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила Галицького у 2015 

році» викласти у такій редакції: 

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої 

освіти проводиться в такі строки: 

 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

Навчання без 

відриву від 

виробництва 

вступники на основі освіти 

повної 

загальної середньої 

повної 

загальної 

середньої 

Початок прийому заяв та 

документів 10 липня 2015 року 

 

10 липня 

року 2015 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

право проходити творчий конкурс, 

що проводить вищий навчальний 

заклад 

24 липня 2015 року 

о 18.00 годині 
– 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

право складати вступні 

випробування, що проводить 

вищий навчальний заклад 

24 липня 2015 року 

о 18.00 годині 

24 липня 

2015 року 

о 18.00 

годині 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які не 

складають вступних випробувань і 

не проходять творчі конкурси 

31 липня 2015 року 

о 18.00 годині 

31 липня 

2015 року 

о 18.00 

годині 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом творчих 

конкурсів 

з 21 липня до 31 липня 

2015 року 

(можуть проводитися в  

декілька сесій)  

–  

Строки проведення вищим 

навчальним закладом вступних 

випробувань 

з 25 липня до 31 липня 

2015 року 

з 25 липня до 

31 липня 

2015 року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 

перший – не пізніше 

12.00 години 04 серпня 

2015 року 

другий – не пізніше  

12.00 години 08 серпня 

2015 року 

не пізніше 

08 серпня 

2015 року  



Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб –  

не пізніше 17 серпня 

2015 року 

за кошти 

фізичних та 

юридичних 

осіб – не 

пізніше  

17 серпня 

2015 року 

 

4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ПВНЗ 

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття 

ступеня бакалавра за скороченими програмами на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки: 

Етапи вступної компанії 

 
 

 

 

Денна форма 

навчання 

Навчання без 

відриву від 

виробництва 

вступники на основі освіти 

освітньо-

кваліфікаційного 

рівня молодшого 

спеціаліста 

освітньо-

кваліфікаційного 

рівня молодшого 

спеціаліста 

Початок прийому заяв та 

документів 
10 липня 2015 року 

10 липня року 

2015 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

складати вступні випробування, що 

проводить вищий навчальний 

заклад 

24 липня 2015 року 

о 18.00 годині 

24 липня  

2015 року 

о 18.00 годині 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом вступних 

екзаменів  

з 25 липня до 

31 липня 2015 року 

з 25 липня до 

31 липня 2015 

року 

Термін оприлюднення 

рейтингового списку вступників 
не пізніше  

12.00 години  

04 серпня 2015 року 
 

не пізніше  

12.00 години  

04 серпня 

2015 року 

 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб – не 

пізніше 17 серпня 

2015 року 

за кошти фізичних 

та юридичних осіб 

– не пізніше  

17 серпня 2015 

року 

 



4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ПВНЗ 

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання за ступенем магістра, 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста вступників на основі базової 

або повної вищої освіти проводиться в такі строки: 

Етапи вступної компанії 
 

 

 

Денна форма 

навчання 

Навчання без 

відриву від 

виробництва 

вступники на основі освіти 

базової та повної 

вищої освіти 

базової та повної 

вищої освіти 

Початок прийому заяв та документів 
6 липня 2015 року 

6 липня  

2015 року 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які мають 

складати вступні випробування, що 

проводить вищий навчальний заклад 

24 липня 2015 року 

о 18.00 годині 

24 липня  

2015 року 

о 18.00 годині 

Закінчення прийому заяв та 

документів від осіб, які не 

складають вступних випробувань  

31 липня 2015 року 

о 18.00 годині 

31 липня 

2015 року 

о 18.00 годині 

Строки проведення вищим 

навчальним закладом вступних 

екзаменів 

з 25 липня до 31 

липня 2015 року 

з 25 липня до 31 

липня 2015 року 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників 
не пізніше  

12.00 години  

04 серпня 2015 року 
 

не пізніше  

12.00 години  

04 серпня 2015 

року 
 

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та 

юридичних осіб – не 

пізніше  

17 серпня 2015 року 

за кошти 

фізичних та 

юридичних осіб 

– не пізніше  

17 серпня 2015 

року 

 

3. У розділі V: 

1) перше речення абзацу першого пункту 5.2. викласти у такій редакції: 

«При вступі на навчання за ступенем бакалавра вступник може подати заяву 

(заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих 

навчальних закладів України та не більше ніж три заяви у кожному з них.»; 



абзац другий пункту 5.2. доповнити реченням такого змісту: «У разі 

наявності у вступника особливих умов для зарахування, передбачених 

законодавством, інформація про наявні пільги додається до тих заяв 

вступника, на які поширюється зазначена пільга.»; 

2) абзац другий пункту 5.5. викласти у такій редакції:  

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

«Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до 

нього.»;  

абзац третій пункту 5.5. викласти у такій редакції: 

«Копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання 

(для вступників на основі повної загальної середньої освіти).»; 

абзац шостий пункту 5.5. викласти у такій редакції: 

«Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки 

(спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для 

прийому документів, але не пізніше строків, установлених у розділі ІV цих 

Правил, для прийняття приймальною комісією першого рішення про 

рекомендування вступників до зарахування.»; 

3) абзац другий пункту 5.12. викласти у такій редакції: 

«Письмове підтвердження Технічного адміністратора Єдиної бази або 

директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність 

інформації, поданої вступником до Університету, є підставою для відмови в 

участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (аналювання наказу 

про зарахування).»; 

4. Розділ VIІ викласти в такій редакції: 

«VІІ. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної 

загальної середньої освіти 

Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з 

конкурсних предметів у ПВНЗ Івано-Франківському університеті права імені 

Короля Данила Галицького мають право: 



особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що 

можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього 

незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки 

та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за 

№ 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне 

оцінювання; 

особи, звільнені з військової служби в рік вступу до вищого навчального 

закладу.». 

5. пункт 10.1. розділу Х після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом 

шостим такого змісту: 

«особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;». 

6. Абзац перший пункту 11.1 розділу ХІ викласти у такій редакції: 

«Право на першочергове зарахування до ПВНЗ Івано-Франківського 

університету права імені Короля Данила Галицького для здобуття ступеня 

бакалавра на основі повної загальної середньої освіти». 

7. У розділі ХІІ: 

1) у пункті 12.2.: 

абзац третій викласти в такій редакції: 

«з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі в порядку в порядку додержання підстав для його набуття 

відповідно до розділу ХІ цих Правил (для вступників за ступенем бакалавра) 

на основі повної загальної середньої освіти) для:»; 

доповнити пункт 12.2. новими абзацами четвертим-сьомим такого змісту: 

«осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом; 

осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань; 

осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними 

ваговими коефіцієнтами; 

осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.»; 

2) доповнити пункт 12.3. абзацом такого змісту: 

«пріоритет заяви, зазначений вступником.»; 



3) пункт 12.4. після слів «Єдиної бази» доповнити словами «з урахуванням 

пріоритетності». 

8.  У розділі ХІІІ: 

1) у пункті 13.1. 

в абзаці першому у другому реченні слова «може бути надана» замінити 

словом «надається». 

9. Абзаци перший – третій пункту 14.3. розділу ХІV виключити. 

10. У розділі ХV: 

1) пункт 15.1 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 15.2. – 15.4. вважати відповідно пунктами 15.1. – 15.3. 

2) у пункті 15.1.: 

після абзацу першого абзац другий доповнити реченням такого змісту: 

«Рекомендація до зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб надається за всіма пріоритетами, зазначеними вступником 

під час подання заяв.».  

11. пункт 16.1. розділу ХVІ викласти у такій редакції: 

«Накази про зарахування на навчання видаються керівником ПВНЗ Івано-

Франківського університету права імені Короля Данила Галицького на 

підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з 

додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків 

вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на 

інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Університету у вигляді 

списку зарахованих у строки, встановлені у пунктах 4.2., 4.3., 4.4. розділу ІV 

цих Правил.». 

 

Схвалено приймальною комісією ПВНЗ Івано-Франківського університету 

права імені Короля Данила Галицького (протокол № 7 від 30 червня 2015 р.) 

 


