
Протокол 1 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу 

“Медичний коледж” 

від «24» листопада 2020 року. 

Присутні:  Ємяшева С.А., Гірчиця Н.С., Демчук А.М., Шевчук О.М., Підлісна С. 

О., Максимчук Н. І., Старичкова О.С., Олійник У.М., Панасюк Г. П., Луцик Д.І. 

 

Порядок денний: 

1. Питання про створення Приймальної комісії. 

2. Положення про Приймальну комісію Приватного фахового навчального 

закладу «Медичний коледж». 

3. Затвердження плану роботи Приймальної комісії на 2020 - 2021 н. р. 

4. Основні завдання профорієнтаційної та роз’яснювальної роботи серед молоді 

протягом 2020 -2021 навчального року. 

5. Ухвалення термінів проведення Днів відкритих дверей. 

 

І. СЛУХАЛИ: в.о.директора медичного коледжу Ємяшеву С.А., яка зачитала 

проєкт наказу “Про створення Приймальної комісії Приватного фахового 

навчального закладу “Медичний коледж” для організації, підготовки та проведення 

прийому абітурієнтів у 2021 р. та сказала, що відповідно до “Положення про 

Приймальну комісію фахового навчального закладу” (наказ Міністерства освіти і 

науки України за №1085 від 15.10.2015 р.): 

1. Головою Приймальної комісії фахового навчального закладу стає його 

директор. 

2. Заступником голови Приймальної комісії призначається заступник директора 

або керівник структурного підрозділу навчального закладу. 

3. Членами Приймальної комісії призначаються заступники директорів, 

завідувачі відділень, голови циклових комісій, представники студентського 

самоврядування та представники трудового колективу. 

4. Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом 

директора з числа провідних педагогічних працівників навчального закладу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Зупинитись на такому складі Приймальної комісії Приватного фахового 

навчального закладу «Медичний коледж»: 

Голова Приймальної комісії – в.о. директора медичного коледжу – Ємяшева 

Сусанна Анатоліївна; 

Заступник голови Приймальної комісії – медичний директор Гірчиця Наталя 

Сергіївна; 

Відповідальний секретар Приймальної комісії – голова циклової комісії 

гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Шевчук Оксана Миронівна; 

Уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв та внесення достовірної інформації у систему ЄДЕБО - Підлісна 

Світлана Олексіївна; 

  



Члени Приймальної комісії: 

Старичкова Оксана Степанівна - завідувач відділення сестринської справи та 

стоматології;  

Олійник Уляна Михайлівна - завідувач відділення лікувальної, акушерської справи 

та фармації; 

Максимчук Неля Іванівна - голова циклової комісії стоматологічних дисциплін; 

Панасюк Галина Павлівна - Голова Ради трудового колективу;  

Луцик Данило Ігорович  - голова студентського самоврядування.  

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” - 10, “проти” - немає. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Шевчук О.М., 

яка ознайомила членів приймальної комісії з «Положенням про Приймальну комісію 

вищого навчального закладу», затвердженим наказом МОН України № 1085 від 

15.10.2015 року на основі якого розроблено Положення про Приймальну комісію 

Приватного фахового навчального закладу «Медичний коледж» та зачитала проєкт 

даного Положення на 2020-2021 навчальний рік. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: винести питання про затвердження Положення про 

Приймальну комісію Приватного фахового навчального закладу “Медичний коледж” 

на 2020 - 2021 навчальний рік” на засідання Педагогічної ради Приватного фахового 

навчального закладу «Медичний коледж». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” - 10, “проти” - немає. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Шевчук О.М., 

яка зачитала план роботи Приймальної комісії на 2020-2021 н. р. (план роботи 

Приймальної комісії додається). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: план роботи Приймальної комісії затвердити. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” - 10, “проти” - немає. 

 

IV. СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Ємяшеву С.А., яка наголосила на 

основних завданнях профорієнтаційної та роз’яснювальної роботи серед молоді 

загальноосвітніх шкіл та лікувально-профілактичних закладів м. Тернополя та 

області по формуванні майбутнього контингенту вступників до коледжу. Ємяшева 

Сусанна Анатоліївна зачитала план заходів по профорієнтаційній роботі та 

забезпеченню прийому абітурієнтів в 2021 році та ознайомила членів Приймальної 

комісії з графіком проведення профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх школах 

Тернополя та області. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Активізувати профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх навчальних 

закладах міста та області. 

2. Відрядити викладачів ПФНЗ «Медичний коледж» (згідно затвердженого 



графіку) до загальноосвітніх шкіл міста Тернополя. 

3. Затвердити план заходів по профорієнтаційній роботі та забезпеченню 

прийому абітурієнтів в 2021 році. 

4. Систематично подавати інформацію про навчально-виховний процес, про 

роботу Приймальної комісії на сайті Приватного фахового навчального закладу 

«Медичний коледж» та у засобах масової інформації. 

5. Подати інформацію про навчальний заклад та Дні відкритих дверей у 

періодичні видання і телекомпанію ТV - 4. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” - 10, “проти” - немає. 

 

СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Ємяшеву С.А., яка запропонувала 

провести “День відкритих дверей” 6 грудня 2020 р., 14 березня 2021 р., та 16 

травня  2021р. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: затвердити дати проведення “Днів відкритих дверей”: 6 

грудня 2020 р., 14 березня 2021 р., та 16 травня  2021р. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: ‘ ‘за” - 10, “проти” - немає. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії:         Ємяшева С.А. 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії:                                                   О.М.Шевчук 

 


