
Протокол № 4 

 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу 

“Медичний коледж”  

 

від «22» лютого 2022 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. .Про створення комісій по проведенню співбесід. 

2. Про створення предметних екзаменаційних комісій для проведення конкурсних 

вступних випробувань з біології, хімії, української мови,  історії України. 

3. Про створення комісії для проведення  творчого конкурсу «Ліплення». 

4. Про створення апеляційної комісії. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря приймальної комісії Тимків Л.П., яка 

ознайомила членів приймальної комісії з проєктом наказу «Про формування 

комісій для проведення співбесід. 

Відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до Приватного 

фахового навчального закладу «Медичний коледж» у 2022 році абітурієнти 

зазначені в пункті 2 розділу ІХ мають спеціальні умови щодо участі у 

конкурсному відборі, а саме мають право на зарахування за співбесідою. 

 Запропоновано призначити викладачів коледжу членами комісії по 

проведенні вступних випробувань у вигляді співбесіди з біології, хімії та 

історії України під  головуванням генерального директора ПФНЗ «Медичний 

коледж» ОГОРОДНИК М.С. у складі: 

а) біологія: 

 АМБРОЗЮК Ольга Богданівна – викладач ботаніки та фармакогнозії; 

 КРУТІЙ Наталія Євгенівна - викладач хімії  

 

б) хімія: 

 ПЕТРУШКА Світлана Богданівна – викладач хімії;  

 ЗАПОТОЧНА Галина Михайлівна – викладач технології ліків; 

 

в) історія України: 

 ЧИКИТА Марія Володимирівна – викладач історії  

 ПЕРЕШЛЮГА Марія Михайлівна – викладач соціально-економічних 

дисциплін; 

 

г) українська мова: 



 КРИВОНІС Світлана Василівна – викладач української мови та 

літератури; 

 ХИМЧУК Любов Львівна - викладач української мови та літератури. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Затвердити склад комісій по проведенню співбесід.  

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про 

формування комісій по проведенні співбесід у 2022 році голові приймальної 

комісії на підпис. 

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

    

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

ознайомила членів приймальної комісії з проєктом  наказу «Про предметні 

екзаменаційні комісії для проведення вступних випробувань серед вступників до 

Приватного фахового навчального закладу “Медичний коледж” у 2022 році. 

Запропоновано створити предметні екзаменаційні комісії для проведення 

вступних випробувань у такому складі: 

1) предметна екзаменаційна комісія з біології: 

 АМБРОЗЮК Ольга Богданівна – голова предметної екзаменаційної 

комісії; 

 КРУТІЙ Наталія Євгенівна – член предметної екзаменаційної комісії. 

2) предметна екзаменаційна комісія з хімії: 

 ПЕТРУШКА Світлана Богданівна – голова предметної екзаменаційної 

комісії; 

 ЗАПОТОЧНА Галина Михайлівна - член предметної екзаменаційної 

комісії. 

3) предметна екзаменаційна комісія з української мови: 

 КРИВОНІС Світлана Василівна - голова предметної екзаменаційної 

комісії; 

 ХИМЧУК Любов Львівна - член предметної екзаменаційної комісії. 

4) предметна екзаменаційна комісія з історії України: 

 ЧИКИТА Марія Володимирівна - голова предметної екзаменаційної 

комісії; 

 ПЕРЕШЛЮГА Марія Михайлівна - член предметної екзаменаційної 

комісії. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Затвердити склад  предметних екзаменаційних комісій по проведенню вступних 

випробувань.  

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про предметні 

комісії для проведення вступних випробувань серед вступників до Приватного 

фахового навчального закладу “Медичний коледж” у 2022  році голові 

приймальної комісії на підпис. 

3. Головам предметних екзаменаційних комісій для проведення вступних 

випробувань з біології, хімії, української мови, історії України, розробити 



“Положення про предметну екзаменаційну комісію та порядок проведення 

вступних випробувань” і подати на затвердження голові Приймальної комісії. 

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

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

ознайомила членів приймальної комісії з проєктом наказу «Про створення комісії з 

проведення вступних випробувань у формі творчого конкурсу «Ліплення» серед 

вступників, що вступають на спеціальність 221 Стоматологія, спеціалізації 

Стоматологія  та Стоматологія ортопедична у 2022 році. 

Запропоновано створити комісію з проведення творчого конкурсу «Ліплення» у 

такому складі: 

 голова комісії: ДАЦКО Ігор Ярославович – викладач стоматологічних 

дисциплін; 

 член комісії: БОДНАР Олег Володимирович – викладач стоматологічних 

дисциплін. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Затвердити склад  комісії з проведення творчого конкурсу «Ліплення».  

2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про створення 

комісії з проведення вступних випробувань у вигляді творчого конкурсу 

«Ліплення» голові приймальної комісії на підпис. 

3. Голові комісії з проведення вступного випробування у формі творчого конкурсу 

«Ліплення» розробити “Положення про комісію з проведення творчого конкурсу 

«Ліплення»” та порядок проведення творчого конкурсу «Ліплення» і подати на 

затвердження голові Приймальної комісії. 

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

ІV. СЛУХАЛИ:  
1. Відповідального секретаря приймальної комісії Тимків Л.П., яка зауважила, 

що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за  № 1085 від 

15.10.2015 р. “Положення про приймальну комісію вищого навчального 

закладу”, відповідно до «Положення про приймальну комісію Приватного 

фахового навчального закладу «Медичний коледж», затвердженого 

Педагогічною радою ПФНЗ «Медичний коледж» (протокол № 3 від 

30.12.2021 року, наказ № 198 від 30.12.2021 року) склад апеляційної комісії 

при прийомі на навчання на основі базової і повної загальної середньої освіти 

формується з числа вчителів системи загальної середньої освіти регіону.  

Запропоновано за рекомендацією Управління освіти і науки 

облдержадміністрації до складу апеляційної комісії включити таких педагогів 

загальноосвітніх шкіл м. Тернополя: 

СТЕЦЬ Лілію Богданівну – вчителя біології вищої категорії, старшого 

вчителя загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Тернопільської міської 

ради Тернопільської області; 

АНТОНІВ Юлію Іванівну – вчителя української мови і літератури вищої 

категорії, старшого вчителя  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Тернопільської міської ради Тернопільської області. 

Запропоновано призначити головою апеляційної комісії директора з 

навчально-виховної роботи ДЕМЧУК Аллу Михайлівну. 

ПОСТАНОВИЛИ: Затвердити склад апеляційної комісії.  



 

Відповідальному    секретарю    приймальної    комісії    подати    наказ    «Про 

апеляційну комісію» голові приймальної комісії на підпис. 

Голові  апеляційної  комісій  розробити   "Положення   про   порядок  роботи 

апеляційної комісії"  і подати на затвердження  голові  приймальної комісії на підпис. 

ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 9, "проти" - немає. 

Голова Приймальної комісії: 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії: 

 

 

 

Марія ОГОРОДНИК 

 

 

 

 

Леся ТИМКІВ 



 


