
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

від 13 липня 2022 року 

 

Присутні 5 осіб 

Відсутні 2 особа 

Порядок денний 

1. Про затвердження завдань для індивідуальної усної співбесіди з 

української мови. 

 

Доповідач: Заступник голови Приймальної комісії Полякова Т.В. 
 

2. Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань у формі індивідуальної 

усної співбесіди, конкурсу творчих здібностей вступників (творчого конкурсу). 

 

Доповідач: Відповідальний секретар Приймальної комісії Гоцанюк Т.В. 

 

3. Про обсяг прийому на навчання за кошти державного бюджету (за 

державним замовленням). 

 

Доповідач: Голова Приймальної комісії Москаленко Ю.М. 
 

4. Про продовження терміну реєстрації електронних кабінетів вступників, 

прийому заяв та документів вступників до 14.07.2022 року. 

 

Доповідач:  Відповідальний секретар Приймальної комісії Гоцанюк Т.В. 
 

5. Про надання дозволу на проведення вступних випробувань в дистанційному 

форматі. 

 

Доповідач: Відповідальний секретар Приймальної комісії Гоцанюк Т.В. 
 

6.  Різне. 
 
 

 

 

 

 

 



1. Про затвердження завдань для індивідуальної усної співбесіди з 

української мови. 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Заступника голови Приймальної комісії Івано-Франківського фахового 

коледжу Полякову Т.В, яка інформувала про розробку та формування завдань 

для індивідуальної усної співбесіди з української мови. 

 

УХВАЛИЛИ: 

затвердити 300 завдань для індивідуальної усної співбесіди з української 

мови. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:                                                                      «За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

2. Про допуск абітурієнтів до вступних випробувань у формі індивідуальної усної 

співбесіди, конкурсу творчих здібностей вступників (творчого конкурсу). 
 

СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Приймальної комісії Івано-Франківського 

фахового коледжу Гоцанюк Т.В., яка інформувала про допуск абітурієнтів до 

вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди, конкурсу 

творчих здібностей вступників (творчого конкурсу). 

 

УХВАЛИЛИ: 

допустити до вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди 

з української мови 531 особу, до конкурсу творчих здібностей вступників 

(творчого конкурсу) – 118 осіб. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:                                                                      «За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

3. Про обсяг прийому на навчання за кошти державного бюджету (за державним 

замовленням). 
 

СЛУХАЛИ: 

голову Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу 

Москаленка Ю.М., який інформував про обсяг прийому на навчання за кошти 

державного бюджету (за державним замовленням). 

 

УХВАЛИЛИ: 



Прийняти до відома доведений Міністерством освіти України обсяг прийому 

на навчання за кошти державного бюджету (за державним замовленням): 012 

Дошкільна освіта – 85, 013 Початкова освіта – 110, 022 Дизайн – 34, 081 Право 

– 0, 113 Прикладна математика – 50, 241 Готельно-ресторанна справа – 10, 

241 Туризм - 11. 

Розмістити обсяг прийому на навчання за кошти державного бюджету (за 

державним замовленням) на сайті коледжу. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:                                                                      «За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

4. Про продовження терміну реєстрації електронних кабінетів вступників, 

прийому заяв та документів вступників до 14.07.2022 року. 
 

СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Приймальної комісії Івано-Франківського 

фахового коледжу Гоцанюк Т.В., яка інформувала про продовження терміну 

реєстрації електронних кабінетів вступників, прийому заяв та документів 

вступників до 14.07.2022 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 

продовжити термін реєстрації електронних кабінетів, прийому заяв та 

документів вступників до 14.07.2022 року відповідно до листа МОН №1/7752-

22 від 11.07.2022. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:                                                                      «За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

5. Про надання дозволу на проведення вступних випробувань в дистанційному 

форматі. 
 

СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря Приймальної комісії Івано-Франківського 

фахового коледжу Гоцанюк Т.В., яка інформувала про надання дозволу на 

проведення вступних випробувань в дистанційному форматі. 

 

УХВАЛИЛИ: 

надати дозвіл на проведення вступних випробувань в дистанційному форматі 

5 особам: 012 Дошкільна освіта – 1, 013 Початкова освіта – 2, 022 Дизайн – 1, 

113 Прикладна математика – 1. 

Встановили термін проведення індивідуальної усної співбесіди з української 

мови 14.07.2022 о 18:00 та творчого конкурсу (рисунок) 15.07.2022 0 9:00. 



 

ГОЛОСУВАЛИ:                                                                      «За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

 

 

Голова Приймальної комісії      Юрій МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

 

Відповідальний секретар      Тетяна ГОЦАНЮК 

 


