
ПРОТОКОЛ №8 

засідання Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

від 1 серпня 2018 року 

 

Присутні 6 осіб 

Відсутні немає 

 

 

 

Порядок денний 

1. Про відкликання рекомендацій до зарахування на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб вступникам, що вступають на ОКР молодшого 

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

до зарахування.  

Голова Приймальної комісії  

Москаленко Ю.М. 

2. Про надання рекомендацій до зарахування на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб вступникам наступним за рейтингом, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої 

освіти, які виконали вимоги до зарахування.  

Голова Приймальної комісії  

Москаленко Ю.М. 

3. Про зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

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. Про переведення на вакантні місця державного замовлення 

вступників, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової 

загальної середньої освіти, що зараховані на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб.  

Голова Приймальної комісії  

Москаленко Ю.М. 



5. Про допуск до співбесід, вступних іспитів або творчих конкурсів 

вступників, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі повної 

загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня.  

Голова Приймальної комісії  

Москаленко Ю.М. 

 

6. Різне. 

 

 

1. Про відкликання рекомендацій до зарахування на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб вступникам, що вступають на ОКР молодшого 

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

до зарахування.  

Слухали: 

       Голову Приймальної комісії, який інформував про абітурієнтів, у 

яких відкликано рекомендації до зарахування на навчання за кшти 

фізичних і юридичних осіб за ОКР молодшого спеціаліста на базі 

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

вимог до зарахування: всього 48 осіб, з них на спеціальності 012 

Дошкільна освіта – 17 осіб, на спеціальності 013  Початкова освіта 

– 10 осіб, на спеціальності 022 Дизайн – 2 особи,  на спеціальності 

081 Право – 9 осіб, на спеціальності  113 Прикладна математика – 3 

особи, на спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа – 3 особи, 

на спеціальності 242 Туризм – 4 особи. Запропонував відкликати 

рекомендації до зарахування на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб вступникам, що вступають на ОКР молодшого 

спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, які не 

виконали вимоги до зарахування (Додаток 1). 

Ухвалили: 

      Відкликати рекомендації до зарахування на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб вступникам, що вступають на ОКР 

молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, 

які не виконали вимоги до зарахування (Додаток 1).  

Голосували:    «За»   6 осіб 

      «Проти»   0 осіб 

      «Утримались» 0 осіб 

 

 



2. Про надання рекомендацій до зарахування на навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб вступникам наступним за рейтингом, 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 абітурієнтів, яким надано 

рекомендації до зарахування на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб вступникам наступним за рейтингом, що вступають 

на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої 

освіти, які виконали вимоги до зарахування. Запропонував надати 

рекомендації до зарахування на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб вступникам наступним за рейтингом, що вступають 

на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої 

освіти, які виконали вимоги до зарахування (Додаток 2).  

Ухвалили: 

Надати рекомендації до зарахування на навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб вступникам наступним за рейтингом, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти, які виконали вимоги до зарахування (Додаток 2). 

           Голосували:    «За»   6 осіб 

                                                                      «Проти»   0 осіб 

              «Утримались» 0 осіб 

       

3. Про зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

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 навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб вступників, що вступають на 

ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої 

освіти, які виконали вимоги до зарахування: всього 153 особи, з них 

на спеціальність 012 Дошкільна освіта – 30 осіб, спеціальність 013 

Початкова освіта – 40 осіб, на спеціальність 022 Дизайн – 27 осіб, на 

спеціальність 081 Право – 20 осіб, на спеціальність 113 Прикладна 

математика – 7 осіб, на спеціальність 241 Готельно-ресторанна 



справа – 10 осіб, на спеціальність 242 Туризм – 19 осіб. 

Запропонував  зарахувати на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб вступників, що вступають на ОКР молодшого 

спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, які виконали 

вимоги до зарахування (Додаток 3). 

         Ухвалили: 

    Зарахувати на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

вступників, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі 

базової загальної середньої освіти, які виконали вимоги до 

зарахування (Додаток 3). 

         Голосували:    «За»   6 осіб 

                                                                      «Проти»   0 осіб 

              «Утримались» 0 осіб 

 

4. Про переведення на вакантні місця державного замовлення 

вступників, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової 

загальної середньої освіти, що зараховані на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб.  

         Слухали:  

   Голову Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу  

Москаленка Ю.М. з інформацією  про абітурієнтів, які мають підстави 

на переведення на вакантні місця державного замовлення на ОКР 

молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, що 

зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб: 

спеціальність 012 Дошкільна освіта – 2 особи. Запропонував 

перевести  на вакантні місця державного замовлення вступників, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти, що зараховані на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб (Додаток 4).  

    Ухвалили:  

    Перевести на вакантні місця державного замовлення вступників, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освіти, що зараховані на навчання за кошти фізичних та 

юридичних осіб. (Додаток 4). 

Голосували:    «За»   6 осіб 

      «Проти»   0 осіб 

      «Утримались» 0 осіб 

 



5. Про допуск до співбесід, вступних іспитів або творчих конкурсів 

вступників, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі повної 

загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня.  

 

Слухали: 

 Голову Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

Москаленка Ю.М. про допуск до співбесід, вступних іспитів або 

творчих конкурсів вступників, що вступають на ОКР молодшого 

спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти та здобутого 

освітнього рівня: всього 16 осіб, з них на спеціальність 022 Дизайн – 

14 осіб, на спеціальності 113 Прикладна математика – 1 особа, на 

спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа – 1 особа. 

Запропонував допустити до співбесід, вступних іспитів або творчих 

конкурсів вступників, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста 

на базі повної загальної середньої освіти та здобутого освітнього 

рівня (Додаток 5).  

     Ухвалили:  

    Допустити до співбесід, вступних іспитів або творчих конкурсів 

вступників, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі 

повної загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня 

(Додаток 5).     

Голосували:    «За»   6 осіб 

      «Проти»   0 осіб 

      «Утримались» 0 осіб 
 

 

Голова Приймальної комісії                                                  Ю. М. Москаленко 

Відповідальний секретар                                                      І. Я. Івасюк 

 

 

 

 

 


