
Протокол 2 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу 

“Медичний коледж” 

від «23» грудня 2021 року. 

Присутні: Огородник М.С., Старичкова О.С., Тимків Л.П., Підлісна С. О., 

Максимчук Н. І., Дацко І.Я., Олійник У.М., Панасюк Г. П., Луцик Д.І. 

 

Порядок денний: 

1. Питання про внесення змін до складу Приймальної комісії. 

2. Ознайомлення з листом МОН № 1/222760-21 від 23.12.2021 «Про внесення 

Правил прийому закладів фахової передвищої освіти до ЄДЕБО» 

3. Ознайомлення з проєктом «Положення про Приймальну комісію 

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

2022 навчальний рік. 

4. Обговорення Умов прийому до закладів фахової передвищої  освіти та 

розроблення проєкту Правил прийому на навчання до ПФНЗ «Медичний 

коледж» у 2022 році 

 

І. СЛУХАЛИ: голову приймальної комісії, в.о.генерального директора 

медичного коледжу Огородник М.С., яка запропонувала внести зміни до складу 

Приймальної комісії: 

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. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Прийняти до відома і погодитись зі складом приймальної комісії 

Приватного фахового навчального закладу «Медичний коледж»: 

Голова Приймальної комісії – в.о. генерального директора медичного 

коледжу – Огородник Марія Степанівна; 

Заступник голови Приймальної комісії – Старичкова Оксана Степанівна 

– завідувач відділення сестринської справи та стоматології; 

Відповідальний секретар Приймальної комісії – Тимків Леся Пилипівна – 

завідувач методичним кабінетом;  

Уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 

електронних заяв та внесення достовірної інформації в систему ЄДЕБО - 

Підлісна Світлана Олексіївна; 
Члени: 

Дацко Ігор Ярославович – заступник завідувача 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 студентської ради, студент третього курсу 

спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (Фармація). 

 

 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Тимків 

Л.П., яка ознайомила членів приймальної комісії з листом МОН № 1/222760-21 

від 23.12.2021 «Про внесення Правил прийому закладів фахової передвищої 

освіти до ЄДЕБО» 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Прийняти до відома. 

 

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

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Тимків 

Л.П., яка ознайомила членів приймальної комісії з проєктом «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. 

 
IV. СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Огородник М.С про Умови 

прийому до закладів фахової передвищої освіти та проєкт Правил прийому на 

навчання до ПФНЗ «Медичний коледж» у 2022 році. 

Відповідальний секретар приймальної комісії підкреслила, що умови 

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році 

затверджені Наказом Міністерством освіти і науки України № 1159 від 

29.10.2021 року, але ще не зареєстровані у Міністерстві юстиції України. 

Проєкт Правил прийому на навчання до Приватного фахового навчального 

закладу «Медичний коледж» в 2022 році розроблений відповідно до Умов 

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, 

затверджених Міністерством освіти і науки України (наказ №1159 від 29.10.2021 

р). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Взяти до відома інформацію про Умови прийому до закладів фахової  



 
 


