
ПРОТОКОЛ №7 

засідання Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

від 30 липня 2018 року 

 

Присутні 6 осіб 

Відсутні немає 

 

Порядок денний 

1. Про відкликання рекомендацій до зарахування на місця 

державного замовлення вступникам, що вступають на ОКР молодшого 

спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, які не виконали вимог 

до зарахування. 

Голова Приймальної комісії  

Москаленко Ю.М. 

2. Про надання рекомендацій до зарахування на місця 

державного замовлення вступникам наступним за рейтингом, що вступають 

на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, з 

урахуванням виділення місць для переведення пільгових категорій 

вступників, що виконали вимоги до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

Голова Приймальної комісії 

Москаленко Ю.М. 

3. Про зарахування на місця державного замовлення вступників, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти, які виконали вимоги до зарахування. 

Голова Приймальної комісії 

Москаленко Ю.М. 

4. Різне. 

 

1. Про відкликання рекомендацій до зарахування на місця 

державного замовлення вступникам, що вступають на ОКР молодшого 

спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, які не виконали вимог 

до зарахування. 



 

 

Слухали: 

               Голову Приймальної комісії, який інформував про абітурієнтів, у 

яких відкликано рекомендації до зарахування на місця 

державного замовлення за ОКР молодшого спеціаліста на базі 

базової загальної середньої освіти, у зв’язку із невиконанням ними  

вимог до зарахування: всього 9 осіб, з них на спеціальності 012 

Дошкільна освіта – 2 особи, на спеціальності 113 прикладна 

математика – 7 осіб. Запропонував відкликати рекомендації до 

зарахування на місця державного замовлення вступникам, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти, які не виконали вимог до зарахування (Додаток 1). 

Ухвалили: 

відкликати рекомендації до зарахування на місця 

державного замовлення вступникам, що вступають на ОКР 

молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, 

які не виконали вимог до зарахування (Додаток 1).  

Голосували:    «За»   6 осіб 

      «Проти»   0 осіб 

      «Утримались» 0 осіб 

 

 

2. Про надання рекомендацій до зарахування на місця 

державного замовлення вступникам наступним за рейтингом, що вступають 

на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, з 

урахуванням виділення місць для переведення пільгових категорій 

вступників, що виконали вимоги до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

Слухали: 

Голову Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

Москаленка Ю.М. з інформацією про абітурієнтів, яким надано 

рекомендації до зарахування на місця 

державного замовлення вступникам наступним за рейтингом, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти, з урахуванням виділення місць для переведення 

пільгових категорій вступників, що виконали вимоги до 

зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб: спеціальність 

113 Прикладна математика – 7 осіб. Запропонував надати 

рекомендації до зарахування на місця 



державного замовлення вступникам наступним за рейтингом, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти, з урахуванням виділення місць для переведення 

пільгових категорій вступників, що виконали вимоги до 

зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (Додаток 2). 

Ухвалили: 

      Надати рекомендації до зарахування на місця 

державного замовлення вступникам наступним за рейтингом, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти, з урахуванням виділення місць для переведення 

пільгових категорій вступників, що виконали вимоги до 

зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб (Додаток 2). 

           Голосували:    «За»   6 осіб 

                                                                      «Проти»   0 осіб 

              «Утримались» 0 осіб 

       

3. Про зарахування на місця державного замовлення вступників, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти, які виконали вимоги до зарахування. 

Слухали: 

    Голову Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

Москаленка Ю.М. з інформацією про зарахування на місця 

державного замовлення вступників, що вступають на ОКР 

молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, які 

виконали вимоги до зарахування: всього 232 особи, з них на 

спеціальність 012 Дошкільна освіта – 58 осіб, спеціальність 013 

Початкова освіта – 80 осіб, на спеціальність 022 Дизайн – 23 особи, 

на спеціальність 081 Право – 20 осіб, на спеціальність 113 Прикладна 

математика – 35 осіб, на спеціальність 241 Готельно-ресторанна 

справа – 10 осіб, на спеціальність 242 Туризм – 6 осіб. Запропонував  

зарахувати на місця державного замовлення вступників, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти, які виконали вимоги до зарахування (Додаток 3). 

         Ухвалили: 

      Зарахувати на місця державного замовлення вступників, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти, які виконали вимоги до зарахування (Додаток 3). 



Iolocysallr:

Cnyxa.nn:
Bi4noni4alrbHoro ceKperap,

<<YrpnruaJrrrcb>> 0 oci6

4. Pi:He.

C.nyxa"nu:
BianoeiaaJrbHoro ceKperapfl llplrffuanrnoi xouicii Inauo-
@paHxincbKoro KoneAxy Isacrcxa r.fr,., srcnil, rpeAcraBrrB crrr4cKu
ncrynuuxin, flKr4M :4ificurcnancx repepaxyHoK cepeAHboro 6atry
AoAarKy Ao AoKyMeHry npo ocniry.

Yxna.nuru:

3arnepAara cepe4ui 6atu AoAarxie ro 4oxynreurin npo ocniry
ncrynuuxie, f,Kr{M :4iffcuronancx IIepepaxyHoK cepeAHboro 6aty
AoAarKy Ao AoKyMeHry npo ocniry griAuo: lo4arxona 4.

fo.nocyna.nn: <<3a>> 6 oci6
<<flpour>> 0 oci6
<YrplrrrraJrrrcb)> 0 oci6

flpr.rfrnanruoi xonaicii IsaHo-
(Dpauxincbroro KoneAxy Isacrcxa r.fl.., r,xui,t 3anponoHyBaB BcraHoBrrru
repuiH BHKoHaHH-rr Bcry[HHKaMH yMoB Ao 3apaxyBaHH{ ua uicqx sa
KoIrrrH Qisaunax a6o ropz4r{r{Hr{x oci6 - ao 12.00 1 cepuux 2018 poKy.

Yxeaflu,ru:

BCTalroBHTr4 repl,riu Br.rKoHaHH, Bcry[Hr4KaMH yMoB AO 3apaXyBaHH-S Ha
Naicu.q 3a Korxrr4 @ierauHux a6o ropngr4r{Hprx oci6 - ao 12.00 1 cepuur
201 B poKy

forocynalu: <<3a>> 6 oci6
<<flporu>> 0 oci6
<YrpuruaJrHcb>> 0 oci6

<<3a>>

<flpolu>>

6 oci6

0 oci6

folona llpzft naansnoi xoui cii

B ignoni a atanwir c eKperap

Mocxarenxo

I. fl. Ieaclox


