
 

Протокол № 10 

 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу  

“Медичний коледж”  

 

від 15 червня 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 бланків документів, необхідних для організації та 

проведення вступної кампанії 2021 року. 

2. Про завершення підготовки до прийому документів у вступників з 29 червня 

2021 року. 

3. Про графік роботи Приймальної комісії Приватного фахового навчального 

закладу “Медичний коледж” щодо прийому громадян.  

4. Про графік проведення вступних випробувань, співбесід та консультацій для 

абітурієнтів, що вступають до Приватного фахового навчального закладу 

“Медичний коледж”. 

 

 

І. СЛУХАЛИ:  

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

ознайомила членів приймальної комісії із переліком, формами та 

бланками документів, необхідних для організації і прийому документів 

від абітурієнтів 2021 року, організації та проведення вступних 

випробувань, оформлення особових справ вступників відповідно до 

наказу МОН України № 415 від 13.04.2021 року «Про затвердження форм 

документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) 

освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2021 

року за № 697/36319. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити для використання під час організації та 

проведення вступної кампанії 2021 року такі форми та бланки документів, а саме: 

форма Н – 1.01.2.1. – заява фаховий молодший бакалавр на основі БЗСО; форма Н – 

1.01.2.2. – заява фаховий молодший бакалавр на основі ПЗСО; форма Н – 1.03.1. – 

наказ про зарахування; форма Н – 1.03.2. – додаток до наказу про зарахування на 

навчання. 

Використовувати з метою покращення організації та проведення вступної 

кампанії 2021 року, проведення вступних випробувань, організації навчально – 

виховного процесу і вдосконалення документообігу у ПФНЗ «Медичний коледж» 

такі форми документів: титулка особової справи, опис особової справи, 

повідомлення на іспити, анкета абітурієнта, аркуш результатів вступних 

випробувань, титулка письмової роботи, вкладка для проведення вступних 

випробувань.  



 

 ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 11, “проти” – немає.    

 

II. СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Ємяшеву С.А., котра наголосила 

на важливості організації роботи Приймальної комісії щодо формування 

контингенту майбутніх студентів. 

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар Приймальної комісії Шевчук О.М., 

яка довела до відома всіх присутніх їхню ділянку роботи та обов’язки під час 

прийому документів і оформлення особових справ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома та виконання під час 

прийому документів і оформлення особових справ. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 11, “проти” – немає.    

 

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

яка ознайомила членів Приймальної комісії з графіком роботи Приймальної комісії 

Приватного фахового навчального закладу “Медичний коледж”. (Графік 

додається). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома, графік роботи 

Приймальної комісії затвердити. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 11, “проти” – немає.    

 

ІV. СЛУХАЛИ:  

1. Голову Приймальної комісії Ємяшеву С.А.,яка зауважила, що у зв’язку із 

епідемічною ситуацією, що склалася в країні, з метою зменшення 

кількості візитів абітурієнтів до навчального закладу та з метою 

мінімізації ризиків зараження коронавірусною інфекцією COVID – 19, 

пропоную: 

 зменшити кількість абітурієнтів у групах для складання іспиту до 15 осіб; 

 вступні іспити провести в один день; 

 консультації перед іспитами (співбесідами) проводити в онлайн режимі. 

2. Відповідального секретаря Приймальної комісії Шевчук О.М., яка 

знайомила членів приймальної комісії з графіком проведення вступних 

випробувань та співбесід для абітурієнтів Приватного фахового 

навчального закладу “Медичний коледж”. (Графіки додаються). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: інформацію прийняти до відома, графіки проведення 

вступних іспитів та співбесід затвердити. 

  ГОЛОСУВАЛИ: “за” – 11, “проти” – немає.    

 

 

Голова Приймальної комісії:                                                    Ємяшева С.А. 

 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії:                                                                  Шевчук О.М. 


