
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

від 28 липня 2022 року 

 

Присутні 5 осіб 

Відсутні 2 особа 

Порядок денний 

1. Про відкликання рекомендацій до зарахування на місця державного 

замовлення ОПС фахового молодшого бакалавра на базі БЗСО, що не виконали 

вимоги до зарахування (списки). 

Голова 

 Приймальної комісії 

Москаленко Ю.М. 

Слухали: 

голову  Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу Москаленка 

Ю.М., який інформував про відкликання рекомендацій до зарахування на місця 

державного та регіонального замовлення ОПС фахового молодшого бакалавра на 

базі БЗСО, що не виконали вимоги до зарахування: всього відкликано 

рекомендацій 78 осіб: спеціальність 012 Дошкільна освіта – 44; 013 Початкова 

освіта – 17; 022 Дизайн – 0; 081 Право – 0; 113 Прикладна математика - 8; 241 

Готельно-ресторанна справа – 2; 242 Туризм – 7.  

 

Ухвалили: 

відкликати рекомендації до зарахування на місця державного  замовлення ОПС 

фахового молодшого бакалавра на базі БЗСО, що не виконали вимоги до 

зарахування (списки) 

Голосували:                                                                              

«За» 5 осіб 

                                             «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

 

2. Про надання додаткових рекомендацій до зарахування на місця 

державного замовлення ОПС фахового молодшого бакалавра на базі БЗСО, що 

виконали вимоги до зарахування (списки). 

Голова 

 Приймальної комісії 

Москаленко Ю.М. 

 

 



Слухали: 

голову  Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу Москаленка 

Ю.М., який інформував про надання додаткових рекомендацій до зарахування на 

місця державного замовлення ОПС фахового молодшого бакалавра на базі БЗСО, 

що виконали вимоги до зарахування: всього надано додаткових рекомендацій 76 

осіб: спеціальність 012 Дошкільна освіта – 42; 013 Початкова освіта – 17; 022 

Дизайн – 0; 081 Право – 0; 113 Прикладна математика - 8; 241 Готельно-

ресторанна справа – 2; 242 Туризм – 7.  

 

Ухвалили: 

надати додаткові рекомендації до зарахування на місця державного замовлення 

ОПС фахового молодшого бакалавра на базі БЗСО, що виконали вимоги до 

зарахування (списки). 

 

Голосували:                                                                              

«За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

3. Про зарахування осіб на місця  державного замовлення ОПС 

фахового молодшого бакалавра на основі БЗСО, що виконали вимоги до 

зарахування (списки). 

Голова 

Приймальної комісії 

Москаленко Ю.М. 

Слухали: 

Голову Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу Москаленка 

Ю.М., який інформував про зарахування осіб на місця державного замовлення 

ОПС фахового молодшого бакалавра на основі БЗСО, що виконали вимоги до 

зарахування: всього зараховано 298 осіб: спеціальність 012 Дошкільна             

освіта – 83; 013 Початкова освіта – 110; 022 Дизайн – 34; 081 Право – 0; 113 

Прикладна математика – 50; 241 Готельно-ресторанна справа – 10; 242 Туризм – 

 

Ухвалили: 

зарахувати осіб на місця  державного замовлення ОПС фахового молодшого 

бакалавра на основі БЗСО, що виконали вимоги до зарахування (списки). 

Голосували:                                                                              

«За» 5 осіб 

«Проти» 0 осіб 

«Утримались» 0 осіб 

 



4. Про надання рекомендацій до зарахування на місця  за кошти 

фізичних та юридичних осіб вступникам, що вступають на ОПС фахового 

молодшого бакалавра на основі БЗСО, що виконали вимоги до зарахування 

(списки). 

Голова 

 Приймальної комісії 

Москаленко Ю.М. 

Слухали: 

голову  Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу Москаленка 

Ю.М., який інформував надання рекомендацій до зарахування на місця  за кошти 

фізичних та юридичних осіб вступникам, що вступають на ОПС фахового 

молодшого бакалавра на основі БЗСО, що виконали вимоги до зарахування: 

всього надано додаткових рекомендацій 93 особи: спеціальність 012 Дошкільна 

освіта – 7; 013 Початкова освіта – 10; 022 Дизайн – 16; 081 Право – 40; 113 
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Ухвалили: 

надати рекомендації до зарахування на місця  за кошти фізичних та юридичних 

осіб вступникам, що вступають на ОПС фахового молодшого бакалавра на основі 

БЗСО, що виконали вимоги до зарахування (списки). 

 

Голосували:                                                                              

«За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                           «Утримались» 0 осіб 

 

 

Голова Приймальної комісії      Юрій МОСКАЛЕНКО 

 

 

 

Відповідальний секретар      Тетяна ГОЦАНЮК 


