
Протокол № 15 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу  

“Медичний коледж”  

від 27 липня 2021року. 

 

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. Аналіз вступних випробувань. Рішення щодо рекомендацій до зарахування вступників, 

що вступали на основі повної та базової загальної середньої освіти і склали вступні 

випробування з української мови, біології,  хімії, історії України та творчого конкурсу 

«Ліплення». 

 

І. СЛУХАЛИ:  голів предметних екзаменаційних комісій з випробування з української 

мови, біології,  хімії та творчого конкурсу «Ліплення»: Кривоніс Світлану Василівну, Тимків 

Лесю Пилипівну, Петрушку Світлану Богданівну, Перешлюгу Марію Михайлівну та Дацка 

Ігоря Ярославовича, які прозвітували перед членами Приймальної комісії про хід проведення та 

результати вступних випробувань абітурієнтів, що вступають на основі повної та базової 

загальної середньої освіти. Голови предметних екзаменаційних комісій зачитали виставлені 

бали за кожен вступний іспит та прізвища вступників, які не з’явились в навчальний заклад в 

зазначений час для складання вступного випробування. (Відомості вступних випробувань 

додаються). 

 

ВИСТУПИЛИ: відповідальний секретар приймальної комісії Шевчук О.М., яка 

проінформувала про те, що усі абітурієнти, що склали вступні випробування отримали кількість 

балів за кожен предмет більше, встановленого Приватним фаховим навчальним закладом 

«Медичний коледж» мінімального рівня (100 балів) і мають право брати участь у конкурсному 

відборі відповідно до обрахованого рейтингового бала вступника та ліцензійного обсягу на 

кожну конкурсну пропозицію. (Рейтингові списки абітурієнтів, що вступають на основі 

базової загальної середньої освіти додаються). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

- абітурієнтів, що склали вступні випробовування та отримали кількість балів за кожен 

предмет більше, встановленого Приватним фаховим навчальним закладом «Медичний 

коледж» мінімального рівня (100 балів) допустити до участі у конкурсному відборі 

відповідно до обрахованого рейтингового бала вступника та ліцензійного обсягу на 

кожну конкурсну пропозицію;  

- рейтингові списки абітурієнтів, що вступають на основі базової загальної середньої 

освіти вважати вірними; 

- рейтингові списки вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів на основі повної 

загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування сформувати 

на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про 

отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра та оприлюднити не пізніше 12:00 5 серпня.  

 

Голосували: “За” – 11  “Проти” – немає. 

 

 

Голова приймальної комісії                                 Ємяшева С.А. 

 

 

Відповідальний секретар  

приймальної комісії                                               Шевчук О.М. 


