
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

від 23 травня 2022 року 

 

Присутні 5 осіб 

Відсутні 0 особа 

Порядок денний 

1. Про затвердження Положення про проведення індивідуальної усної 

співбесіди з української мови для вступників для здобуття освітньо-

професійного рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої 

освіти у 2022 році та додатків до нього. 

 

Доповідач: Голова Приймальної комісії Москаленко Ю.М. 
 

2. Про затвердження Програми вступного випробування з української мови 

для зарахування на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра за спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 

«Початкова освіта», 113 «Прикладна математика», 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 242 «Туризм» на основі базової середньої освіти при прийомі на 

навчання у 2022 році. 
 

Доповідач: Голова Приймальної комісії Москаленко Ю.М. 

 

3. Про затвердження Положення про проведення творчого конкурсу 

(рисунок) для вступників для здобуття освітньо-професійного рівня фахового 

молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти у 2022 році та додатків 

до нього. 

 

Доповідач: Голова Приймальної комісії Москаленко Ю.М. 
 

4. Про затвердження Програми вступного випробування з творчого 

конкурсу (рисунок) для зарахування на навчання за освітньо-професійним 

ступенем фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 022 «Дизайн» на 

основі базової середньої освіти при прийомі на навчання у 2022 році. 

 

Доповідач: Голова Приймальної комісії Москаленко Ю.М. 
 

5. Різне. 

 

 



1. Про затвердження Положення про проведення індивідуальної усної 

співбесіди з української мови для вступників для здобуття освітньо-

професійного рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої 

освіти у 2022 році та додатків до нього. 
 

СЛУХАЛИ: 

голову Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу 

Москаленка Ю.М.., який інформував про Положення про проведення 

індивідуальної усної співбесіди з української мови для вступників для 

здобуття освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра на 

основі базової середньої освіти у 2022 році та додатків до нього. 

 

УХВАЛИЛИ: 

ухвалити Положення про проведення індивідуальної усної співбесіди з 

української мови для вступників для здобуття освітньо-професійного рівня 

фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти у 2022 

році та додатків до нього. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:                                                                      «За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

 

2. Про затвердження Програми вступного випробування з української мови для 

зарахування на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра за спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 

«Початкова освіта», 113 «Прикладна математика», 241 «Готельно-ресторанна 

справа», 242 «Туризм» на основі базової середньої освіти при прийомі на 

навчання у 2022 році. 
 

СЛУХАЛИ: 

голову Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу 

Москаленка Ю.М.., який інформував про Програму вступного випробування 

з української мови для зарахування на навчання за освітньо-професійним 

ступенем фахового молодшого бакалавра за спеціальностями: 012 

«Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», 113 «Прикладна математика», 

241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» на основі базової 

середньої освіти при прийомі на навчання у 2022 році. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити Програму вступного випробування з української мови для 

зарахування на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра за спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 



«Початкова освіта», 113 «Прикладна математика», 241 «Готельно-

ресторанна справа», 242 «Туризм» на основі базової середньої освіти при 

прийомі на навчання у 2022 році. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:                                                                      «За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

 

3. Про затвердження Положення про проведення творчого конкурсу 

(рисунок) для вступників для здобуття освітньо-професійного рівня фахового 

молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти у 2022 році та додатків 

до нього. 

 

СЛУХАЛИ: 

голову Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу 

Москаленка Ю.М.., який інформував про Положення про проведення 

творчого конкурсу (рисунок) для вступників для здобуття освітньо-

професійного рівня фахового молодшого бакалавра на основі базової 

середньої освіти у 2022 році та додатків до нього. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити Положення про проведення творчого конкурсу (рисунок) для 

вступників для здобуття освітньо-професійного рівня фахового молодшого 

бакалавра на основі базової середньої освіти у 2022 році та додатків до 

нього. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:                                                                      «За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

 

 

4. Про затвердження Програми вступного випробування з творчого 

конкурсу (рисунок) для зарахування на навчання за освітньо-професійним 

ступенем фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 022 «Дизайн» на 

основі базової середньої освіти при прийомі на навчання у 2022 році. 

 

СЛУХАЛИ: 

голову Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу 

Москаленка Ю.М.., який інформував про Програму вступного випробування 

з творчого конкурсу (рисунок) для зарахування на навчання за освітньо-

професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 022 



«Дизайн» на основі базової середньої освіти при прийомі на навчання у 2022 

році. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Ухвалити Програму вступного випробування з творчого конкурсу (рисунок) 

для зарахування на навчання за освітньо-професійним ступенем фахового 

молодшого бакалавра за спеціальністю 022 «Дизайн» на основі базової 

середньої освіти при прийомі на навчання у 2022 році. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:                                                                      «За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

 

 

Голова Приймальної комісії      Юрій МОСКАЛЕНКО 

 

Відповідальний секретар      Тетяна ГОЦАНЮК 

 


