
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

від 02 вересня 2022 року 

 

Присутні 5 осіб 

Відсутні 2 особи 

Порядок денний 

1. Про допуск до участі у конкурсі вступників на ОПС фаховий 

молодший бакалавр на основі ПЗСО (списки). 

Голова 

 Приймальної комісії 

Москаленко Ю.М. 

Слухали: 

голову  Приймальної комісії Івано-Франківського фахового коледжу Москаленка 

Ю.М., який інформував про допуск до участі у конкурсі вступників на ОПС 

фаховий молодший бакалавр на основі ПЗСО: всього допущено 10 осіб: 

спеціальність 012 Дошкільна освіта – 2; 022 Дизайн – 2; 241 Готельно-ресторанна 

справа – 6.  

 

Ухвалили: 

допустити до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на 

ОПС фаховий молодший бакалавр на основі ПЗСО (списки). 

 

Голосували:                                                                              

«За» 5 осіб 

          «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

2. Про надання рекомендацій до зарахування на місця  за кошти 

фізичних та юридичних осіб вступникам, що вступають на ОПС фахового 

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

всього надано додаткових рекомендацій 6 осіб: 022 Дизайн – 1; 241 Готельно-
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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 

ПЗСО, що виконали вимоги до зарахування (списки). 

 

Голосували:                                                                              

«За» 5 осіб 

                                                                                              «Проти» 0 осіб 

                                                                                              «Утримались» 0 осіб 

 

3. Про зарахування осіб на місця  за кошти фізичних та юридичних осіб 

вступникам, що вступають на ОПС фахового молодшого бакалавра на основі 

ПЗСО, 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  за кошти фізичних та 

юридичних осіб вступникам, що вступають на ОПС фахового молодшого 

бакалавра на основі ПЗСО, що виконали вимоги до зарахування: всього 

зараховано 6 осіб: 022 Дизайн – 1; 241 Готельно-ресторанна справа – 5. 

 

Ухвалили: 

зарахувати осіб на місця  за кошти фізичних та юридичних осіб вступникам, що 

вступають на ОПС фахового молодшого бакалавра на основі ПЗСО, що виконали 

вимоги до зарахування (списки). 

 

Голосували:                                                                              

«За» 5 осіб 

«Проти» 0 осіб 

«Утримались» 0 осіб 

4. Різне. 

Голова 

 Приймальної комісії 

Москаленко Ю.М. 

 

 

Голова Приймальної комісії      Юрій МОСКАЛЕНКО 

 

 

Відповідальний секретар      Тетяна ГОЦАНЮК 


