
Протокол 4 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу 

“Медичний коледж” 

від «28» грудня 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. Ознайомлення членів Приймальної комісії з Умовами прийому на навчання до 

закладів фахової передвищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України №1342 від 30.10.2020 р., зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 11 грудня 2020 року за № 1235/35518. 

2. Обговорення проєкту Правил Прийому на навчання до Приватного фахового 

навчального закладу «Медичний коледж» в 2021 році для здобуття ступеня 

фахового молодшого бакалавра на основі повної та базової загальної середньої 

освіти. 

 

І. СЛУХАЛИ: Голову приймальної комісії Ємяшеву С.А., яка ознайомила 

членів приймальної комісії з умовами прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в Україні в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України №1342 від 30.10.2020 р., зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України 11 грудня 2020 року за № 1235/35518. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основі Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 

України в 2021 році (затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

№1342 від 30.10.2020 р., зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 

грудня 2020 року за № 1235/35518) розробити Правила прийому для вступників 

на навчання до Приватного фахового навчального закладу «Медичний коледж» в 

2021 році. 

 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ: Голову приймальної комісії Ємяшеву Сусанну Анатоліївну, 

яка зачитала проєкт Правил прийому на навчання до Приватного фахового 

навчального закладу «Медичний коледж» в 2021 році.  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Відповідальному секретарю Приймальної комісії подати даний проєкт на 

засідання Педагогічної ради ПФНЗ «Медичний коледж» для подальшого 

опрацювання, обговорення та затвердження. 

2. Відповідальному секретарю Приймальної комісії підготувати проєкт наказу про 

затвердження Правил прийому вступників на навчання до Приватного фахового 

навчального закладу «Медичний коледж» в 2021 році для здобуття ступеня 

фахового молодшого бакалавра на основі повної та базової загальної середньої 

освіти. 



3. Затверджені Правила прийому розмістити на веб-сайті (веб-сторінці) ПФНЗ 

«Медичний коледж», інформаційному стенді Приймальної комісії та внести до 

Єдиної державної системи з питань освіти. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Голова Приймальної комісії:    Ємяшева С.А. 

 

 

Відповідальний секретар      Шевчук О.М. 

приймальної комісії 

 


