
 

Протокол 3 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу 

“Медичний коледж” 

від «30» 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. Обговорення та затвердження «Положення про Приймальну комісію 

Приватного фахового навчального закладу «Медичний коледж»». 

2. Обговорення та затвердження Правил прийому на навчання до ПФНЗ 

«Медичний коледж» у 2022 році 

3. Про створення відбіркової комісії. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Тимків 

Л.П. з інформацією про «Положення про Приймальну комісію Приватного 

фахового навчального закладу «Медичний коледж»» на 2021-2022 навчальний 

рік, розробленого відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

15.10.2015 року № 1085 «Про затвердження Положення про приймальну комісію 

вищого навчального закладу». 

 

УХВАЛИЛИ: Положення про Приймальну комісію Приватного фахового 

навчального закладу “Медичний коледж” на 2021 - 2022 навчальний рік” та 

рекомендувати до затвердження на засіданні Педагогічної ради. 

 

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

 

IІ. СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Огородник М.С з 

інформацією про «Правила прийому на навчання до Приватного фахового 

навчального закладу «Медичний коледж» в 2022 році», які розроблені 

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., зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 

грудня 2021 року за № 1668/37290.. 
 

УХВАЛИЛИ: «Правила прийому на навчання до Приватного фахового 

навчального закладу «Медичний коледж» в 2022 році», які розроблені 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., зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 року за № 

1668/37290 та рекомендувати до затвердження на засіданні Педагогічної ради. 

 

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

ІІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Тимків 

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



 

 


