
ПРОТОКОЛ №6 

засідання Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

від 24 липня 2018 року 

 

Присутні 6 осіб 

Відсутні немає 

 

Порядок денний 

 

1. Про надання рекомендацій до зарахування вступникам, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти. 

                                                   Голова Приймальної комісії 

                                                   Москаленко Ю.М. 

 

2. Різне. 

                                                     

 Слухали: 

1. Голову Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

Москаленка Ю.М., який інформував про кількість абітурієнтів у 

рейтинговому списку та рекомендацію їх на навчання за державною 

та контрактною формами: всього рекомендовано 510 осіб, з них 234 

– на держбюджет, 276 – на контракт:  спеціальність 012 Дошкільна 

освіта – 120, з них 60 на держбюджет, 60 – на контракт; 013 

Початкова освіта – 138, з них 80 – на держбюджет, 58 – на контракт; 

022 Дизайн – 74, з них 23 – на держбюджет, 51 – на контракт; 081 

Право – 57, з них 20 – на держбюджет, 37 – на контракт; 113 – 

Прикладна математика – 58, з них 35 – на держбюджет, 23 – на 

контракт; 241 Готельно-ресторанна справа – 24, з них 10 – на 

держбюджет; 14 – на контракт; 242 Туризм – 39, з них  6 – на 

держбюджет, 33 – на контракт. Запропонував надати рекомендації до 

зарахування вступникам, що вступають на ОКР молодшого 

спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти згідно 

Додатку 1. 

Ухвалили: 

надати рекомендації до зарахування вступникам, що вступають на 

ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої 

освіти (Додаток 1).  

Голосували:    «За»   6 осіб 

      «Проти»   0 осіб 

      «Утримались» 0 осіб 



2. Pisue

C.nyxanr.r:

e i An oailarlrHoro c eKp erap x flpufiwa:nsoi xou i c ii IaaH o- (DpaHxi scrxoro
Konerxy Ieauoxa Lfl., sxuia 3anponoHyBaB y ni4noeiAuocri go llpaeun
npufrony 4o InaHo-@pauxincbKoro KoneAxy ABH3 <llpzrapua:rcrrufi
uaqiosarruuir yuinepcurer iueui Bacwr.s Cre0ariraxa> 6op*yuury
pefiruHrosuir crrucox Bcrynuraxin, qxi rdarorb oAHaKonr,rfi xour<yp cttuit
6ary za xareropixMr,r B raxifi uocli4onuocri:

- uilrru ra ix xareropix;

- narqrlfi 6an Saxonoro icuzry;

- cepeAHiir 6at AoAarKy Ao roKyMeHra npo ocniry;

- HassHicrb sirgHaxra.

Vxsarr.uru:

3arBepAl4rra SopuyBaHH-f, pefrruuroBux crrr4u<in ncrynur.rxin, qxi N4aro6
oAHaKoBpIfi xouxypcrtwfr 6at, za xareropixMlt B raxifi nocli4onHocri:

- nilrru ra ix xareropix;

- swuJwir 6an @axonoro icnury;

- cepetrHiir 6at AorarKy ro AoKyMeHra upo ocniry;

- HaqsHicm sinsuaxu.

Io.nocynaru: <<3a>> 6 oci6
<<flporH>> 0 oci6
<<YrpumaJrrrcb>>. 0 oci6

Iorosa IIpNfi uanrnoi xoui cii

BianoniaalsHufi ceKperap

IO. M. Mocxalenxo

I. fl. Isacrcx


