
Протокол № 6 

 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу 

“Медичний коледж”  

 

від «25» лютого 2021 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. Про створення відбіркової комісії. 

2. Про створення комісій по проведенню співбесід. 

3. Про створення предметних екзаменаційних комісій для проведення 

конкурсних вступних випробувань з біології, хімії, української мови,  історії 

України. 

4. Про створення комісії для проведення  творчого конкурсу «Ліплення». 

5. Про створення апеляційної комісії. 

 

  І. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Шевчук 

О.М., яка ознайомила членів приймальної комісії з проєктом наказу «Про 

відбіркову комісію для прийому вступників до ПФНЗ «Медичний коледж» у 2021 

році.  

Запропоновано створити відбіркову комісію в такому складі: 

Голова відбіркової комісії – голова циклової комісії гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін - Шевчук Оксана Миронівна. 

Секретар відбіркової комісії -  Семенчук Оксана Дмитрівна 

Члени відбіркової комісії: 

- Хабурська Марина Богданівна - член комісії; 

- Крутій Наталя Євгенівна - член комісії; 

- Макара Світлана Тагіровна - член комісії; 

- Капеняк Богдан Іванович - член комісії. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Затвердити склад відбіркової комісії.  

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про 

створення відбіркової комісії для прийому вступників до ПФНЗ «Медичний 

коледж» у 2021 році голові Приймальної комісії, в.о. директора коледжу 

Ємяшевій С.А. на підпис. 

3. Секретарю відбіркової комісії розробити “Положення про відбіркову 

комісію” і  подати на затвердження голові приймальної комісії. 

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

 

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

яка ознайомила членів приймальної комісії з проєктом наказу «Про 

формування комісій для проведення співбесід. 



Відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Приватного 

фахового навчального закладу «Медичний коледж» у 2021 році абітурієнти 

зазначені в пункті 2 розділу ІХ мають спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі, а саме мають право на зарахування за співбесідою. 

 Запропоновано призначити викладачів коледжу членами комісії по 

проведенні вступних випробувань у вигляді співбесіди з біології та хімії під  

головуванням директора ПФНЗ «Медичний коледж» Ємяшевої С.А. у 

складі: 

а) біологія: 

 Тимків Леся Пилипівна – викладач хімії; 

 Амброзюк Ольга Богданівна – викладач ботаніки та фармакогнозії; 

б) хімії: 

 Петрушка Світлана Богданівна – викладач хімії;  

 Запоточна Галина Михайлівна – викладач технології ліків; 

а) історія України: 

 Чикита Марія Володимирівна – викладач історії України та 

Всесвітньої історії; 

 Перешлюга Марія Михайлівна – викладач основ економіки та 

філософії; 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Затвердити склад комісій по проведенню співбесід.  

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про 

формування комісій по проведенні співбесід у 2021 році голові приймальної 

комісії на підпис. 

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

    

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

яка ознайомила членів приймальної комісії з проєктом  наказу «Про предметні 

екзаменаційні комісії для проведення вступних випробувань серед вступників до 

Приватного фахового навчального закладу “Медичний коледж” у 2021році. 

Запропоновано створити предметні екзаменаційні комісії для проведення 

вступних випробувань у такому складі: 

1) предметна екзаменаційна комісія з біології: 

 Тимків Леся Пилипівна – голова предметної екзаменаційної комісії; 

 Амброзюк Ольга Богданівна – член предметної екзаменаційної комісії. 

2) предметна екзаменаційна комісія з хімії: 

 Петрушка Світлана Богданівна – голова предметної екзаменаційної 

комісії; 

 Запоточна Галина Михайлівна - член предметної екзаменаційної 

комісії. 

3) предметна екзаменаційна комісія з української мови: 

 Кривоніс Світлана Василівна - голова предметної екзаменаційної 

комісії; 

 Химчук Любов Львівна - член предметної екзаменаційної комісії. 

4) предметна екзаменаційна комісія з історії України: 



 Чикита Марія Володимирівна - голова предметної екзаменаційної 

комісії; 

 Перешлюга Марія Михайлівна - член предметної екзаменаційної 

комісії. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Затвердити склад  предметних екзаменаційних комісій по проведенню 

вступних випробувань.  

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про предметні 

комісії для проведення вступних випробувань серед вступників до Приватного 

фахового навчального закладу “Медичний коледж” у 2021  році голові 

приймальної комісії на підпис. 

3. Головам предметних екзаменаційних комісій для проведення вступних 

випробувань з біології, хімії, української мови, розробити “Положення про 

предметну екзаменаційну комісію та порядок проведення вступних 

випробувань” і подати на затвердження голові Приймальної комісії. 

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

 

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

яка ознайомила членів приймальної комісії з проєктом наказу «Про створення 

комісії з проведення вступних випробувань у формі творчого конкурсу 

«Ліплення» серед вступників, що вступають на спеціальність 221 Стоматологія, 

спеціалізація Стоматологія ортопедична у 2021 році. 

Запропоновано створити комісію з проведення творчого конкурсу «Ліплення» у 

такому складі: 

 голова комісії: Дацко Ігор Ярославович – викладач стоматдисциплін; 

 член комісії: Слободян Василь Богданович – викладач стоматдисциплін. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Затвердити склад  комісії з проведення творчого конкурсу «Ліплення».  

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про створення 

комісії з проведення вступних випробувань у вигляді творчого конкурсу 

«Ліплення» голові приймальної комісії на підпис. 

3. Голові комісії з проведення вступного випробування у формі творчого 

конкурсу «Ліплення» розробити “Положення про комісію з проведення 

творчого конкурсу «Ліплення»” та порядок проведення творчого конкурсу 

«Ліплення» і подати на затвердження голові Приймальної комісії. 

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

 

V. СЛУХАЛИ:  

1. Відповідального секретаря приймальної комісії Шевчук О.М., яка 

зауважила, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за  

№ 1085 від 15.10.2015 р. “Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу”, відповідно до «Положення про приймальну комісію 

Приватного фахового навчального закладу «Медичний коледж», 

затвердженого Педагогічною радою ПФНЗ «Медичний коледж» (протокол 



№ 2 від 26.11.2021 року, наказ № 143 від 27.11.2020 року) склад апеляційної 

комісії при прийомі на навчання на основі базової і повної загальної 

середньої освіти формується з числа вчителів системи загальної середньої 

освіти регіону.  

Запропоновано за рекомендацією Управління освіти і науки 

облдержадміністрації до складу апеляційної комісії включити таких 

педагогів загальноосвітніх шкіл м. Тернополя: 

Стець Лілію Богданівну – вчителя біології вищої категорії, старшого 

вчителя загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Тернопільської міської 

ради Тернопільської області; 

Антонів Юлію Іванівну – вчителя української мови і літератури вищої 

категорії, старшого вчителя  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Тернопільської міської ради Тернопільської області. 

Запропоновано призначити головою апеляційної комісії заступника 

директора з навчальної роботи Демчук Аллу Михайлівну. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити склад апеляційної комісії.  

Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про 

апеляційну комісію» голові приймальної комісії на підпис. 

 Голові апеляційної комісій розробити “Положення про порядок роботи 

апеляційної комісії” і подати на затвердження голові приймальної комісії на 

підпис. 

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

 

Голова Приймальної комісії:   Ємяшева С.А. 

 

 

 

Відповідальний секретар    Шевчук О.М. 

приймальної комісії:                                           


