
Протокол № 8 

 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу 

 “Медичний коледж”  

 

від «02» квітня 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 затвердження критеріїв оцінювання відповіді абітурієнтів під час вступних 

випробувань, переліку питань для проведення вступних випробувань у формі 

співбесіди з біології, хімії, історії України, бази тестових завдань для 

проведення вступного іспиту з біології, української мови, хімії, вступного 

іспиту з біології, хімії, історії України, змісту текстів для проведення вступного 

випробування з української мови для вступників на основі базової загальної 

середньої освіти у формі диктанту та екзаменаційних білетів для проведення 

творчого конкурсу «Ліплення». 

2. Про формування та затвердження варіантів екзаменаційних завдань для 

проведення вступних випробувань вступної кампанії 2021 року.  

3. Про розгляд та затвердження програм вступних випробувань з біології, 

української мови, хімії, історії України та творчого конкурсу «Ліплення». 

 

І. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Шевчук 

О.М., яка подала на розгляд членів приймальної комісії програми вступних 

випробувань з біології (для абітурієнтів, що вступають на основі базової загальної 

середньої освіти або на основі повної загальної середньої освіти на спеціальність 

223 Медсестринство (спеціалізації «Сестринська справа», «Лікувальна справа», 

«Акушерська справа»), 221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія»), 226 

Фармація, промислова фармація (спеціалізація «Фармація»),  хімії (для 

абітурієнтів, що вступають на основі базової загальної середньої освіти або на 

основі повної загальної середньої освіти на спеціальність 223 Медсестринство 

(спеціалізації «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа»), 

на спеціальність 226 Фармація (спеціалізація «Фармація»), української мови (для 

абітурієнтів, що вступають на основі базової загальної середньої освіти на 

спеціальність 223 Медсестринство (спеціалізації «Сестринська справа», 

«Лікувальна справа», «Акушерська справа»), 221 Стоматологія (спеціалізація 

«Стоматологія», «Стоматологія ортопедична»), 226 Фармація (спеціалізація 

«Фармація»), та програму творчого конкурсу  «Ліплення» (для абітурієнтів, що 

вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти на спеціальність 

221 Стоматологія (спеціалізація «Стоматологія ортопедична». апеляційних  

комісій, відбіркової комісії. 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  

- затвердити програми вступних випробувань; 

- відповідальному секретарю приймальної комісії Шевчук О.М. підготувати 

проект наказу про затвердження програм вступних випробувань, подати 

голові приймальної комісії на підпис та розмістити програми вступних 

випробувань на сайті Приватного вищого навчального закладу «Медичний 

коледж».  

 

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

 

  ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Шевчук 

О.М., яка запропонувала на розгляд членам приймальної комісії критерії 

оцінювання відповідей абітурієнтів під час проведення вступних випробувань, 

банк тестових завдань для проведення вступних іспитів, екзаменаційні білети, 

перелік питань для проведення вступного випробування у формі співбесіди, тексти 

диктантів для проведення вступного випробування з української мови у формі 

диктанту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: критерії оцінювання, банк тестових завдань, перелік 

питань, екзаменаційні білети, тексти диктантів затвердити. Відповідальному 

секретарю приймальної комісії Шевчук О.М. підготувати проект наказу про 

затвердження екзаменаційних матеріалів та подати голові приймальної комісії на 

підпис. 

 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Шевчук 

О.М., яка запропонувала на розгляд членам приймальної комісії варіанти 

екзаменаційних завдань, для проведення вступних випробувань під час вступної 

кампанії 2021 року з біології, хімії, української мови для абітурієнтів, що 

вступають на основі повної та базової загальної середньої освіти та з історії 

України для абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої 

освіти. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- варіанти екзаменаційних завдань затвердити; 

- затверджені екзаменаційні матеріали тиражувати в необхідній кількості та 

зберігати як документи суворої звітності в сейфі голово приймальної комісії; 

- відповідальному секретарю приймальної комісії підготувати проект наказу 

про затвердження варіантів екзаменаційних завдань для проведення 

вступних випробувань під час вступної кампанії 2021 року.  

 

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

 

 

 

 



 

Голова Приймальної комісії:                                     Ємяшева С.А. 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії:                                                   О.М.Шевчук 
 


