
ПРОТОКОЛ №2 

засідання Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

від 22 липня 2019 року 

 

Присутні 5 осіб 

Відсутні 1 особа 

Порядок денний 

1. Про встановлення черговості у рейтинговому списку за умови однакових 

конкурсних балів. 

Відповідальний секретар приймальної комісії  

Івасюк І.Я. 

 

2. Про затвердження протоколів апеляційної комісії. 

Відповідальний секретар приймальної комісії  

Івасюк І.Я. 

 

3. Про затвердження середнього балу додатків документів про освіту. 

Заступник голови Приймальної комісії 

Нестеренко С.В. 

 

4. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОР молодший спеціаліст 

на основі БЗСО, що подали заяви на вступ за результатами іспитів (списки). 

Заступник голови Приймальної комісії 

Нестеренко С.В. 

 

5. Про надання рекомендацій до зарахування вступникам, що вступають на 

ОРК молодшого спеціаліста на базі базової загальної середньої освіти. 

Заступник голови Приймальної комісії 

Нестеренко С.В. 

 

4. Різне. 

 

 

 



Слухали: 

відповідального секретаря Приймальної комісії Івано-Франківського 

коледжу Івасюка І.Я., який запропонував у відповідності до Правил прийому 

до Івано-Франківського коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» формувати рейтинговий список 

вступників, які мають однаковий конкурсний бал, за категоріями в такій 

послідовності: 

- Конкурсний бал 

- Наявність пільг 

- Середній бал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти 

- Предмет, який є профільним для спеціальності 

- Бал у додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з  

профільного предмету 

- Бал у додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти за 

державну підсумкову атестацію з української мови. 

Ухвалили: 

затвердити формування рейтингових списків вступників, які мають 

однаковий конкурсний бал, за категоріями в такій послідовності: 

- Конкурсний бал 

- Наявність пільг 

- Середній бал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти 

- Предмет, який є профільним для спеціальності 

- Бал у додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти з  

профільного предмету 

- Бал у додатку до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти за 

державну підсумкову атестацію з української мови. 

Голосували:«За» 5 осіб 

«Проти» 0 осіб 

«Утримались» 0 осіб 

 

 

 



Слухали: 

відповідального секретаря Приймальної комісії Івано-Франківського 

коледжу Івасюка І.Я., про затвердження апеляційної комісії. 

Ухвалили: 

Затвердили протоколи апеляційної комісії. 

Голосували:«За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

 

Слухали: 

заступника голови  Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

Нестеренко С.В., який інформував про кількість абітурієнтів у рейтинговому 

списку та допуск до участі у конкурсі: всього допущено 533 особи: 

спеціальність 012 Дошкільна освіта – 123; 013 Початкова освіта – 152; 022 

Дизайн – 66; 081 Право – 39; 113 Прикладна математика – 78; 241 Готельно-

ресторанна справа – 16; 242 Туризм – 59. Запропонував надати допуск до 

участі в конкурсі вступникам, що вступають на ОКР молодшого спеціаліста 

на основі базової загальної середньої освіти згідно Додатку 1. 

Ухвалили: 

надати допуск до участі в конкурсі вступникам, що вступають на ОКР 

молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти 

(Додатку 1). 

Голосували:«За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

 

Слухали: 

заступника голови  Приймальної комісії Івано-Франківського коледжу 

Нестеренко С.В., який інформував про кількість абітурієнтів у рейтинговому 

списку та рекомендацію їх на навчання за державною та контрактною 

формами: всього рекомендовано 386 особи, з них 233 – на держбюджет, 153 

– на контракт: спеціальність 012 Дошкільна освіта – 90, з них 63 – на 

держбюджет, 27 – на контракт; 013 Початкова освіта – 120,з них 93 – на 



Aepx6roAxer,2T - Ha KoHTpaKr;022.{usafiu - 50, 3 Hrx 25 - na 4epx6rcgxer,

25 -,Ha KoHrpaxr; 081 flpano - 35 na KoHrpaKr; 113 flpnua4Ha MareMarrrKa -
50, s uux 35 - Ha .{epx6ngxer, 15 - ua KoHrpaKr;241 noreluro-pecropaHHa

crpaBa - 16,3 Hrrx 10 - na gepx6roaxer, 6 - Ha KoHrpaKr;242 Typusrra - 25, z

Hr{x 25 Ha 4epx6rc4xer, 25 Ha KoHrpaKr. 3auponoHyBaB :aa4aru

peKoMeHAaqii ao 3apaxyBaHrrfl BcryrrHr{KaM, rqo Bcryrarcrb na OKP MoJroAruom)

cneqialicra Ha ocHosi 6agosoi 3ar€rJrbHoi cepe4nroi ocrirz griAno [orcrxy 2.

Yxsarur[:

3apaxyBaHH.x BcrynHr{KaM, rrlo Bcryrrarorb na OKP

Ha ocHosi 6asosoi garalsnoi cepegnsoi ocsirz

<<3a>> 5 oci6
<<flporn>> 0 oci6
<<YrpnrraJrrrcb> 0 oci6

3acryuunK roJIoBu flpnfirraa.nrnoi rouicii C.B. HecrepeHKo

B ilno sia atrlauit c eKp erap I.-fl. Inaqor

}IAAATI/ peKOMeHAarIll AO

MoJroArrroro cneqia-nicra

(floaarxy 2).

fo;rocynanu:


