
Протокол № 13 

 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу 

 “Медичний коледж”  

 

від «22» липня 2022 року. 

 
Присутні: Огородник М.С., Старичкова О.С., Тимків Л.П., Підлісна С. О., Дацко І.Я., Буратинська О.Я., 

Дуда-ванжула І.Р., Панасюк Г. П., Михайлишин Софія-Віра О. 

 
 

Порядок денний: 

  

1. Про надходження заяв, якісний та кількісний склад абітурієнтів, які вступають на основі 

повної загальної середньої освіти 

2. Розгляд особових справ абітурієнтів, які згідно з “Правилами прийому на навчання до 

Приватного фахового навчального закладу “Медичний коледж” для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році, мають підстави бути 

допущеними до вступного випробування з творчого конкурсу «Ліплення» та розгляду 

мотиваційних листів на основі повної загальної середньої освіти. 

3. Про створення екзаменаційних груп для проведення вступних випробувань. 

 

 

 

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

доповіла, про надходження заяв, якісний та кількісний склад абітурієнтів станом на 22 липня 

2022 року. 

 

За період з ”18” липня  по "22” липня  2022 р. абітурієнтами (що вступають на основі 

повної загальної середньої освіти) подано заяви на навчання на конкурсні пропозиції 

у такій кількості: 

 

Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Найменування 

спеціалізації 

Кількість 

поданих заяв 

223 
Медсестринство 

 

Сестринська справа 4 

Лікувальна справа 1 

Акушерська справа 0 

221 
Стоматологія 

 

Стоматологія 1 

Стоматологія ортопедична 4 

226 
Фармація, промислова  

фармація 
Фармація, промислова  фармація 0 

  

Осіб, які мають підстави бути зарахованими за результатами творчого конкурсу на основі 

базової загальної середньої освіти відповідно до поданих заяв - 4 

Осіб, які мають підстави бути зарахованими за результатами розгляду мотиваційних 

листів на основі базової загальної середньої освіти відповідно до поданих заяв - 10 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

- Допустити до творчого конкурсу «Ліплення» абітурієнтів, що вступають на основі базової 

загальної середньої освіти відповідно до поданих заяв у кількості - 4. 



- -Допустити до зарахування абітурієнтів, що вступають на основі базової загальної середньої 

освіти відповідно до поданих заяв у кількості - 10. 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

відповідального секретаря Приймальної  комісії  Тимків Л.П., яка надала для розгляду 

членами приймальної комісії особові справи абітурієнтів та повідомила, що у Приймальну комісію 

подали документи такі  абітурієнти: 

СПИСКИ 

абітурієнтів, що подали документи у Приймальну комісію 

Приватного фахового навчального закладу “Медичний коледж” 

в період з 18.07.2022 року по 22.07.2022 року 

 

на основі повної загальної середньої освіти: 

 

№ 

п/п 

 
Прізвище, ім’я, по батькові 

 

№ 

особової 

справи 
Допуск 

Вступні  

випробування 

Підстава 
(правила 

прийому) 

223 дсестринство  «Сестринська справа» 

1.  
Скоренька Христина 

Василівна 

039523 
допуск 

Розгляд мотиваційного 

листа 
Р. ІІ, п.1 

Р.VII, п.1,3 

2. 
Бойко Катерина Василівна 039524 

допуск 
Розгляд мотиваційного 

листа 
Р. ІІ, п.1 

Р.VII, п.1,3 

3 
Вівчар Аріана Василівна 039527 

допуск 
Розгляд мотиваційного 

листа 
Р. ІІ, п.1 

Р.VII, п.1,3 

4 
Оліяр Вікторія Василівна 039528 

допуск 
Розгляд мотиваційного 

листа 
Р. ІІ, п.1 

Р.VII, п.1,3 

223 Медсестринство  «Лікувальна справа» 

1. 
Чорна Вікторія Ігорівна 039520 

допуск 
Розгляд 

мотиваційного листа 
Р. ІІ, п.1 

Р.VII, п.1,3 

 

223 Медсестринство  «Акушерська справа» 

      

221 оматологія  «Стоматологія ортопедична» 

1 
Кушнірук Анастасія 

Вікторівна 

039521 
допуск 

Розгляд мотиваційного 

листа. Ліплення (тв. 

конкурс) 

Р. ІІ, п.1 
Р.VII, п.1,3 

2.  

Гнатьо Руслан Володимирович 039522 
допуск 

Розгляд мотиваційного 

листа. Ліплення (тв. 

конкурс) 

Р. ІІ, п.1 
Р.VII, п.1,3 

3. 

Мартинюк Віталій 

Володимирович 

039525 допуск Розгляд мотиваційного 

листа. Ліплення (тв. 

конкурс) 

Р. ІІ, п.1 
Р.VII, п.1,3 

4. 

Гриб Вікторія Юріївна 039526 допуск Розгляд мотиваційного 

листа. Ліплення (тв. 

конкурс) 

Р. ІІ, п.1 
Р.VII, п.1,3 

221 Стоматологія  «Стоматологія» 

1. 

Мокрій Лілія Володимирівна 039529 допуск Розгляд мотиваційного 

листа. Ліплення (тв. 

конкурс) 

Р. ІІ, п.1 
Р.VII, п.1,3 

 

      

 

  



 



 


