
 

Протокол 1 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу 

“Медичний коледж” 

від «04» листопада 2021 року. 

Присутні: Огородник М.С., Демчук А.М., Тимків Л.П., Підлісна С. О., Максимчук Н. І., 

Старичкова О.С., Олійник У.М., Панасюк Г. П., Луцик Д.І. 

 

Порядок денний: 

1. Питання про створення Приймальної комісії. 

2. Ознайомлення членів Приймальної комісії з нормативними документами, 

розпорядженнями та постановами стосовно діяльності Приймальної комісії та 

прийому студентів до Приватного фахового навчального закладу «Медичний 

коледж». 

3. Затвердження плану роботи Приймальної комісії на 2021 - 2022 н. р. 

4. Основні завдання профорієнтаційної та роз’яснювальної роботи серед молоді 

протягом 2021 -2022 навчального року. 

5. Ухвалення термінів проведення Днів відкритих дверей. 

 

І. СЛУХАЛИ: в.о.генерального директора медичного коледжу Огородник М.С. з 

інформацією про створення Приймальної комісії для організації роботи по прийому 

абітурієнтів на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра Приватного фахового навчального закладу “Медичний коледж” з урахуванням 

вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.: 

1. Головою Приймальної комісії фахового навчального закладу стає в.о генерального 

директора. 

2. Заступником голови Приймальної комісії призначається директор з навчально- 

виховної роботи . 

3. Членами Приймальної комісії призначаються завідувачі відділень, голови циклових 

комісій, представники студентського самоврядування та представники трудового 

колективу. 

4. Відповідальний секретар Приймальної комісії призначається наказом в.о 

генерального директора з числа провідних педагогічних працівників навчального 

закладу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію голови приймальної комісії прийняти до відома.  

Зупинитись на такому складі Приймальної комісії Приватного фахового навчального 

закладу «Медичний коледж»: 

Голова Приймальної комісії – в.о. генерального директора медичного коледжу – 

Огородник Марія Степанівна; 

Заступник голови Приймальної комісії –директор з навчально-виховної роботи 

Демчук Алла Михайлівна; 

Відповідальний секретар Приймальної комісії – завідувач методичного кабінету, 

голова циклової комісії хіміко-фармацевтичних дисциплін дисциплін Тимків Леся 

Пилипівна; 

Уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв та внесення достовірної інформації у систему ЄДЕБО - Підлісна Світлана 

Олексіївна; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15


 

 

Члени Приймальної комісії: 

Старичкова Оксана Степанівна - завідувач відділення сестринської справи та 

стоматології;  

Олійник Уляна Михайлівна - завідувач відділення лікувальної, акушерської справи та 

фармації; 

Максимчук Неля Іванівна - голова циклової комісії стоматологічних дисциплін; 

Панасюк Галина Павлівна - Голова Ради трудового колективу;  

Луцик Данило Ігорович  - голова студентського самоврядування.  

 

 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” - 9, “проти” - немає. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Тимків Л.П., 

яка ознайомила членів приймальної комісії з «Положенням про Приймальну комісію 

вищого навчального закладу», затвердженим наказом МОН України № 1085 від 

15.10.2015 року(зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 

року за № 1353/27798) на основі якого розробляється Положення про Приймальну 

комісію Приватного фахового навчального закладу «Медичний коледж» на 2021-2022 

навчальний рік. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: винести питання про затвердження Положення про 

Приймальну комісію Приватного фахового навчального закладу “Медичний коледж” 

на 2021 - 2022 навчальний рік” на засідання Педагогічної ради Приватного фахового 

навчального закладу «Медичний коледж». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” - 9, “проти” - немає. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Тимків Л.П., 

яка зачитала план роботи Приймальної комісії на 2021-2022 н. р. (план роботи 

Приймальної комісії додається). 
 

ПОСТАНОВИЛИ: план роботи Приймальної комісії затвердити. 

ГОЛОСУВАЛИ: “за” - 9, “проти” - немає. 

 

IV. СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Огородник М.С., яка наголосила 

на основних завданнях профорієнтаційної та роз’яснювальної роботи серед молоді 

загальноосвітніх шкіл та лікувально-профілактичних закладів м. Тернополя та 

області по формуванні майбутнього контингенту вступників до коледжу. Огородник 

Марія Степанівна зачитала план заходів по профорієнтаційній роботі та забезпеченню 

прийому абітурієнтів в 2022 році та ознайомила членів Приймальної комісії з 

графіком проведення профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх школах 

Тернополя та області. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Активізувати профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх навчальних 

закладах міста та області. 

2. Відрядити викладачів ПФНЗ «Медичний коледж» (згідно затвердженого  



 

 
 


