
Протокол № 9 

 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу 

 “Медичний коледж”  

 

від «22» червня 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 створення консультаційного центру  Приватного фахового навчального 

закладу «Медичний коледж» у 2022 році. 

2. Про призначення уповноваженого з питань запобігання та виявлення 

корупції вступної кампанії в 2022 році у Приватному фаховому навчальному 

закладі «Медичний коледж» 

3. Про розгляд бланків документів, необхідних для організації та проведення 

вступної кампанії 2022 року. 

4. Про завершення підготовки до прийому документів у вступників з 30 червня 

2022 року.  

5. Про графік роботи Приймальної комісії Приватного фахового навчального 

закладу “Медичний коледж” щодо прийому громадян. 

6. Про графік проведення творчого конкурсу (ліплення) та консультацій для 

абітурієнтів, що вступають до Приватного фахового навчального закладу 

“Медичний коледж” на спеціальність 221 Стоматологія (Стоматологія  та 

Стоматологія ортопедична). 

 

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

ознайомила членів приймальної комісії з проєктом наказу «Про призначення 

уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції вступної кампанії в 

2022 році у Приватному фаховому навчальному закладі «Медичний коледж» для 

надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. 

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу 

освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній 

формі.. Запропоновано створити консультаційний центр з 23.06.2022 року по 

30.08.2022 року в такому складі: 

ПІДЛІСНА Світлана Олексіївна - уповноважена особа Приймальної комісії з 

питань прийняття та розгляду електронних заяв та внесення достовірної 

інформації в систему ЄДЕБО; 

КАПЕНЯК Іван Богданович – системний адміністратор. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Затвердити склад  консультаційного центру.  



2. Відповідальному секретарю приймальної комісії подати наказ «Про створення 

консультаційного центру Приватного фахового навчального закладу 

«Медичний коледж» у 2022 році» голові приймальної комісії на підпис. 

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

ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Тимків 

Л.П., яка подала на розгляд членів приймальної комісії проєкт наказу «Про 

призначення уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції 

вступної кампанії в 2022 році у Приватному фаховому навчальному закладі 

«Медичний коледж»» 

ПОСТАНОВИЛИ:  
- затвердити розроблені положення; 

- відповідальному секретарю приймальної комісії Тимків Л.П. підготувати 

проєкти наказу про призначення уповноваженого з питань запобігання та 

виявлення корупції вступної кампанії в 2022 році у Приватному фаховому 

навчальному закладі «Медичний коледж». 

- головам комісії для проведення творчого конкурсу «Ліплення», відбіркової 

комісії неухильно дотримуватись усіх пунктів затверджених положень під 

час проведення вступних випробувань для абітурієнтів 2022 року.  

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

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: Відповідального секретаря приймальної комісії Тимків 

Л.П., яка ознайомила членів приймальної комісії із переліком, формами та 

бланками документів, необхідних для організації і прийому документів від 

абітурієнтів 2022 року, організації та проведення вступних випробувань, 

оформлення особових справ вступників відповідно до наказу МОН України № 

415 від 13.04.2021 року «Про затвердження форм документів з підготовки 

фахівців у закладах вищої (фахової передвищої) освіти», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 26 травня 2021 року за № 697/36319. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Використовувати під час організації та проведення 

вступної кампанії 2022 року такі форми та бланки документів, а саме: форма Н – 

1.01.2.1. – заява фаховий молодший бакалавр на основі БЗСО; форма Н – 1.01.2.2. 

– заява фаховий молодший бакалавр на основі ПЗСО; форма Н – 1.03.1. – наказ 

про зарахування; форма Н – 1.03.2. – додаток до наказу про зарахування на 

навчання. 

Використовувати з метою покращення організації та проведення вступної 

кампанії 2022 року, проведення вступних випробувань, організації навчально – 

виховного процесу і вдосконалення документообігу у ПФНЗ «Медичний 

коледж» такі форми документів: титулка особової справи, опис особової справи, 

повідомлення на іспити, анкета абітурієнта, аркуш результатів вступних 

випробувань, титулка письмової роботи, вкладка для проведення вступних 

випробувань.  
 

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

 



 


