
ПРОТОКОЛ №9 

засідання Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

від 17 серпня 2018 року 

 

Присутні 4 особи 

Відсутні 2 особи 

 

 

Порядок денний 

1. Про перенесення заяв між конкурсними пропозиціями, які мають однакові 

конкурсні предмети. 

Заступник голови Приймальної комісії 

Нестеренко С.В. 

 

2. Про надання рекомендацій до зарахування на навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб вступникам, що вступають на ОКР молодшого 

спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти та здобутого освітнього 

рівня. 

Заступник голови Приймальної комісії 

Нестеренко С.В. 

 

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

вступників, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі повної 

загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня. 

Заступник голови Приймальної комісії 

Нестеренко С.В. 

 

4. Про затвердження розподілу державного замовлення згідно наказу МОН 

від 15.08.2018 року № 911. 

Заступник голови Приймальної комісії 

Нестеренко С.В. 

 

5. Про переведення на вакантні додатково отримані 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. 

Заступник голови Приймальної комісії 

Нестеренко С.В. 

 

6. Різне. 



1. Про перенесення заяв між конкурсними пропозиціями, які мають однакові 

конкурсні предмети. 

 

Слухали: 

      Заступника Голови Приймальної комісії Івано-Франківського 

коледжу Нестеренко С.В., яка інформувала про абітурієнтку 

Штангрет Діану Володимирівну,  яка подала заяву про перенесення 

її заяви з конкурсної пропозиції спеціальності 013 Початкова освіта 

на конкурсну пропозицію спеціальності 113 Прикладна математика 

(мають однакові конкурсні предмети). Запропонувала перенести  

заяви абітурієнтки Штангрет Діани Володимирівни з конкурсної 

пропозиції спеціальності 013 Початкова освіта на конкурсну 

пропозицію спеціальності 113 Прикладна математика, оскільки дані 

конкурсні пропозиції мають однакові конкурсні предмети).  

Ухвалили: 

      Перенести  заяви  абітурієнтки Штангрет Діани Володимирівни з 

конкурсної пропозиції спеціальності 013 Початкова освіта на 

конкурсну пропозицію спеціальності 113 Прикладна.   

Голосували:    «За»   4 особи 

      «Проти»   0 осіб 

      «Утримались» 0 осіб 

 

 

2. Про надання рекомендацій до зарахування на навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб вступникам, що вступають на ОКР молодшого 

спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти та здобутого освітнього 

рівня. 
 

         Слухали: 

Заступника Голови Приймальної комісії Івано-Франківського 

коледжу Нестеренко С.В. з інформацією про надання рекомендацій 

до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

вступникам, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі 

повної загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня: 

всього 8 осіб, з них на спеціальність 013 Початкова освіта – 3 особи, 

на спеціальність 022 Дизайн – 1 особа, на спеціальність 113 

Прикладна математика – 1 особа, на спеціальність 241 Готельно-

ресторанна справа – 3 особи. Запропонувала надати рекомендації до 

зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

вступникам, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі 

повної загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня 

(Додаток 1). 

 



Ухвалили: 

Надати рекомендації до зарахування на навчання за кошти фізичних 

або юридичних осіб вступникам, що вступають на ОКР молодшого 

спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти та здобутого 

освітнього рівня (Додаток 1). 

            

         Голосували:    «За»   4 особи 

                                                                      «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 повної 

загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня. 

 

Слухали: 

Заступника Голови Приймальної комісії Івано-Франківського 

коледжу Нестеренко С.В. з інформацією про зарахування на 

навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступників, що 

вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі повної загальної 

середньої освіти та здобутого освітнього рівня. Запропонувала 

зарахувати  на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

вступників, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі 

повної загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня 

(Додаток 2). 

          

       Ухвалили: 

Зарахувати  на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

вступників, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі 

повної загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня 

(Додаток 2). 

         Голосували:    «За»   4 особи 

                                                                      «Проти»   0 осіб 

              «Утримались» 0 осіб 

 

 

4. Про затвердження розподілу державного замовлення згідно наказу МОН 

від 15.08.2018 року № 911. 

         



       Слухали:  

            Заступника Голови Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу  

Нестеренко С.В., яка інформувала про виділення додаткових місць 

державного замовлення для абітурієнтів, які вступають на навчання за 

ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти 

(спеціальні умови вступу): всього 5 місць, з них на спеціальність 013 

Початкова освіта – 1, на спеціальність 022 Дизайн – 1, на 

спеціальність 081 Право – 2, на спеціальність 242 Туризм – 1. 

Запропонувала затвердити розподіл державного замовлення згідно 

наказу МОН від 15.08.2018 року № 911 (Додаток 3). 

     

 Ухвалили:  

            Затвердити розподіл державного замовлення згідно наказу МОН від  

15.08.2018 року № 911 (Додаток 3).. 

     

Голосували:              «За»   4 особи 

      «Проти»   0 осіб 

      «Утримались» 0 осіб 

 

 

5. Про переведення на вакантні додатково отримані 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: 

Заступника  Голови Приймальної комісії Івано-Франківського 

коледжу Нестеренко С.В.. про переведення на вакантні додатково 

отримані 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. Запропонувала перевести  на вакантні додатково отримані 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 додатково отримані 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»   4 особи 

      «Проти»   0 осіб 

      «Утримались» 0 осіб 
 

 

Заступник  

Голови Приймальної комісії                                                  С.В. Нестеренко 

Відповідальний секретар                                                      І. Я. Івасюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Список 

вступників, яким надано рекомендації до зарахування на навчання за 

кошти фізичних або юридичних осіб, що вступають на ОКР молодшого 

спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти та здобутого 

освітнього рівня 

 

013 Початкова освіта 

1. Кренців Вікторія Геннадіївна 

2. Бабецька Андріана Михайлівна 

3. Горбаль Ірина Романівна 

 

022 Дизайн 

1. Кицька Христина Олегівна 

 

113 Прикладна математика 

1. Адам’як Євгеній Іванович 

 

241 Готельно-ресторанна справа 

1. Клепар Марія Петрівна 

2. Семенюк Марія Іванівна 

3. Воробець Олександра Василівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Список 

вступників, яких зарахувано на навчання за кошти фізичних або 

юридичних осіб, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста на базі 

повної загальної середньої освіти та здобутого освітнього рівня 

 

013 Початкова освіта 

1. Кренців Вікторія Геннадіївна 

2. Бабецька Андріана Михайлівна 

3. Горбаль Ірина Романівна 

 

022 Дизайн 

1. Кицька Христина Олегівна 

 

113 Прикладна математика 

1. Адам’як Євгеній Іванович 

 

241 Готельно-ресторанна справа 

1. Клепар Марія Петрівна 

2. Семенюк Марія Іванівна 

3. Воробець Олександра Василівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

 

Розподіл 

державного замовлення згідно наказу МОН від 15.08.2018 року № 911  

 
Код 

ЗВО в 

ЄДЕБО 

Освітній 

ступінь 

База 

вступу 

Код 

спеціальності 

Назва 

спеціальності 

Кількість 

місць для 

осіб зі 

спеціальними 

умовами 

вступу 

Обсяг 

державного 

замовлення 

2712 Молодший 

спеціаліст 

Базова 

загальна 

середня 
освіта 

013 Початкова 

освіта 

1 61 

2712 Молодший 

спеціаліст 

Базова 

загальна 
середня 

освіта 

022 Дизайн 1 24 

2712 Молодший 

спеціаліст 

Базова 

загальна 
середня 

освіта 

081 Право 2 22 

2712 Молодший 

спеціаліст 

Базова 

загальна 
середня 

освіта 

242 Туризм 1 7 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

Список 

 

переведених  на вакантні додатково отримані 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 

 

 

 

 
Код  

спеціальності 

Назва  

спеціальності 

Зазначення спеціальних  

умов вступу (статус 

особи) 

Прізвище, ім’я, по батькові, вид, 

серія. Номер документа. Що 

посвідчує право особи на 

переведення на навчання за 

кошти державного бюджету 

013 Початкова 

освіта 

Дитина з інвалідністю 

віком до 18 років 

Стефінів Валентина Романівна, 

посвідчення дитини інваліда віком 

до 18 років, ААГ №212043. видане 

27.05.2018 року 

022 Дизайн Дитина з інвалідністю 

віком до 18 років 

Яремин Максим Романович, 

посвідчення дитини інваліда віком 

до 18 років, ААГ №211559 видане 
06.10.2017 року 

081 Право Діти осіб, визнаних 

учасниками бойових дій 

Устінська Анна Олександрівна, 

Посвідчення учасника бойових дій 

УБД №195843 від 12.01.2018 року 
(батько Устінський Олександр 

Олександрович), свідоцтво про 

народження І-НМ №128756 від 
17.06.2009 року 

Черняк Олександра Андріївна, 

Посвідчення учасника бойових дій 

АБ №024582 від 14.04.2015 року 
(батько Черняк Андрій 

Володимирович), свідоцтво про 

народження І-БК №070818 від 
09.10.2002 року 

242 Туризм Дитина з інвалідністю 

віком до 18 років 

Пицків Тетяна Василівна, 

посвідчення дитини інваліда віком 

до 18 років, ААГ №057210 видане 
07.10.2014 року 

 

 

 

 

 


