
ПРОТОКОЛ №3 

засідання Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

від 27 липня 2019 року 

 

Присутні 6 осіб 

Відсутні 0 особа 

Порядок денний 

1. Про встановлення терміну виконання вимог до зарахування за кошти 

фізичних та юридичних осіб на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової 

загальної середньої освіти. 

Відповідальний секретар приймальної комісії 

Івасюк І.Я. 

 

2. Про відкликання рекомендацій до зарахування на місця державного та 

регіонального замовлення вступникам, що вступають на ОРК молодшого 

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

до зарахування (списки). 

Голова Приймальної комісії 

Москаленко Ю.М. 

 

3. Про додаткове надання рекомендацій до зарахування на місця 

державного та регіонального замовлення вступникам, що вступають на ОРК 

молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, що виконали 

вимоги до зарахування (списки). 

Голова Приймальної комісії 

Москаленко Ю.М. 

 

4. Про зарахування на місця державного та регіонального замовлення 

вступників, що вступають на ОРК молодшого спеціаліста на базі базової 

загальної середньої освіти, що виконали вимоги до зарахування (списки). 

Голова Приймальної комісії 

Москаленко Ю.М. 

 

5. Різне. 



Слухали: 

відповідального секретаря Приймальної комісії Івано-Франківського 

коледжу Івасюка І.Я., який запропонував встановлення терміну виконання 

вимог до зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб на ОКР 

молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти не пізніше 

17:00 год. 30.07.2019. 

Ухвалили: 

затвердити термін виконання вимог до зарахування за кошти фізичних та 

юридичних осіб на ОКР молодшого спеціаліста на базі базової загальної 

середньої освітине пізніше 17:00 год. 30.07.2019. 

Голосували:«За» 6 осіб 

«Проти» 0 осіб 

«Утримались» 0 осіб 

 

Слухали: 

голову  Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу Москаленка 

Ю.М., який інформувавпро відкликаннярекомендацій до зарахування на 

місця державного та регіонального замовлення вступникам, що вступають 

на ОРК молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, 

що не виконали вимоги до зарахування. Всього відхилено 16 осіб: 013 

Початкова освіта – 7; 012 Дошкільна освіта – 4; 241 Готельно-ресторанна 

справа – 1; 113 Прикладна математика – 4 (Додаток 1). 

Ухвалили: 

Затвердили відкликання рекомендацій до зарахування на місця державного 

та регіонального замовлення вступникам, що вступають на ОРК молодшого 

спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти, що не виконали 

вимоги до зарахування (Додаток 1). 

Голосували:«За» 6 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

Слухали: 

голову  Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу Москаленка 

Ю.М., який інформувавпро додатковірекомендації до зарахування на місця 



.4epxaBHoro ra penoHaJlbHoro 3aMoBJreHHfl BCTyIHIKaM, rrIO BCTynarcTb Ha oPK
MoJIoAIuoro cneqia.Jlicta ua 6asi 6asosoi garamuoi cepe4uroi ocaitr, rqo He

BI{KoHaJIIa BI{MoHd Ao 3apaxyBaHHr. Bcroro peKoMeHAoBaHo 16 oci6: 013

floqarrosa ocsita - 7; 012.{ouxinrua ocBira - 4; 24I lorenruo-pecropaHHa

cnpaBa - 1; 113 llpra na1*aMa.reMarlrxa- 4 (floaarox 2).

Yxna.nu.nu:

3arnepAr.ru{ AoAarKoni pexouen4aqii Ao 3apaxyBaHHfl ua uicqx AepxaBHorc} ra
perioualrHoro 3aMoBJIeHHrI BcrynHrrKErM, rrlo BcrylarcTb ua OPK MoJroAruoro

cneqianicra Ha 6asi 6a3osoi saramHoi cepe4Hroi ocsirz, u1o He Br{KoH€ur[

<<3a>> 6 oci6
<<[Iporrr>> 0 oci6
<<YrpuMaJrrrcb>) 0 oci6

Ilprftrraalrnoi rouicii Irano-@panxiscrxoro KoJreAlKy Mocxalenxa

Ionona IIp wftwaJrbnoi xonri cii

Biruoni4atruufi ceKperap

BHMorr,r Ao 3apaxryBaHHs (IoAaro K Z),

fo"uocyBaJrlr:

C;ryxaJrr{:

roJroBy

IO.M., srcnit iuQoprr,rynaB rlpo rinrricm cry4eurir 3apaxoBaHrrx Ha HaBqaHHfl Ha

rraicqr AepxaBHoro ra periouanEHoft) 3aMoBJreHus OKP MoJroArrroro cneqiatiua
Ha ocHoBi 6asosoi 3araJIEHoi cepe4nroi ocsiru: Bcboro 3apaxoBaso 233 oco6u:

cueqialrnicts 012 ,{orur<inrHa oceira - 63;013 floqarxosa ocsira - 93; 0ZZ

fluzairru, - 25; 113 fIpnKJIaAHa MareMarr4Ka - 35; 24t lorelrno-pecropaHHa

crrpaBa - 10; 242TypusNt-7 (floaarxy 3).

YxBa.rrunr.r:

3arnep.4xttz xilrricrr crygeurin 3ap€xoBaHr4x Ha HaBqaHHf, Ha rraicqs

AepxaBHoro ra perioHanbHoro 3€rMoBJreHrur BcrylHr{KaM, rrtro Bcrylarorb na OpK

MoJIoAIuoro cneqialicta Ha 6asi 6asosoi 3araJrbHoi cepe4uroi ocniru, utro He

Br,rKoma[rr4 Br,rMorH Ao 3apaxyBaHHg (AoAaTOK 3).

IonocyBaJrrr: <<3a>> 6 oci6
(rlpoTrr>> Q oci6
<<YrprrMaJrucb>> 0 oci6

IO.M. MocKaJreHKo

I.fl* Igaclox


