
 

Протокол 7 

засідання Приймальної комісії Приватного фахового навчального закладу 

“Медичний коледж” 

від «26» травня 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. Питання про створення Приймальної комісії. 

2. Обговорення та затвердження «Положення про Приймальну комісію 

Приватного фахового навчального закладу «Медичний коледж». 

3. Обговорення та затвердження Правил прийому на навчання до ПФНЗ 

«Медичний коледж» у 2022 році. 

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

5. Про створення апеляційної комісії. 

І. СЛУХАЛИ: в.о.генерального директора медичного коледжу Огородник М.С. 

з інформацією про створення Приймальної комісії для організації роботи по прийому 

абітурієнтів на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра Приватного фахового навчального закладу “Медичний 

коледж” з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 

листопада 2015 року за № 1353/27798.: 
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. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Інформацію голови приймальної комісії прийняти до відома.  
Зупинитись на такому складі Приймальної комісії Приватного фахового 

навчального закладу «Медичний коледж»: 
Голова Приймальної комісії – ОГОРОДНИК Марія Степанівна – в.о.генерального 

директора; 

Заступник голови Приймальної комісії – СТАРИЧКОВА Оксана Степанівна – завідувач 

відділення сестринської справи та стоматології; 

Відповідальний секретар Приймальної комісії – ТИМКІВ Леся Пилипівна – завідувач 

методичним кабінетом, голова циклової комісії хіміко-фармацевтичних дисциплін;  

Уповноважена особа Приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв 

та внесення достовірної інформації в систему ЄДЕБО - ПІДЛІСНА Світлана Олексіївна; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15


 

Члени: 

ДАЦКО Ігор Ярославович – в.о завідувача відділення лікувальної , акушерської 

справи та фармації ; заступник завідувача відділення сестринської справи та 

стоматології заступник завідувача відділення сестринської справи та стоматології;  

ДУДА-ВАНЖУЛА Ірина Романівна - голова циклової комісії клінічних та профільних 

дисциплін із сестринською справою;  

БУРАТИНСЬКА Оксана Ярославівна - голова циклової комісії клінічних та 

фундаментальних  дисциплін; 

ПАНАСЮК Галина Павлівна - голова Ради трудового колективу;  

МИХАЙЛИШИН Софія-Віра Олегівна - голова студентської ради, студентка першого 

курсу спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. 

 

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

 

ІІ. СЛУХАЛИ: відповідального секретаря Приймальної комісії Тимків Л.П. з 

інформацією про «Положення про Приймальну комісію Приватного фахового 

навчального закладу «Медичний коледж»» у 2022 році, 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. 

 

ІІІ. СЛУХАЛИ: голову Приймальної комісії Огородник М.С. з інформацією 

про Порядок прийому до закладів фахової передвищої освіти та «Правилами 

прийому на навчання до Приватного фахового навчального закладу «Медичний 

коледж» в 2022 році», розробленими відповідно до Порядку. 

Відповідальний секретар приймальної комісії ознайомила з Порядком 

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

затверджених Міністерством освіти і науки України наказ №364 від 20.04.2022 р.(зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня   

2022 року № 400), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 травня  2022 

року за № 486/37822. 
Правила прийому на навчання до Приватного фахового навчального закладу 

«Медичний коледж» в 2022 році розроблені відповідно до Порядку прийому на 

навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затверджених 

Міністерством освіти і науки України наказ №364 від 20.04.2022 р.(зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня   2022 року 

№ 400), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 травня  2022 року за № 

486/37822. 

 

УХВАЛИЛИ: «Правила прийому на навчання до Приватного фахового навчального 

закладу «Медичний коледж» в 2022 році», які розроблені відповідно до Порядку 

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



 

затверджених Міністерством освіти і науки України наказ №364 від 20.04.2022 р.(зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня   

2022 року № 400), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 3 травня  2022 року 

за № 486/37822 та рекомендувати до затвердження на засіданні Педагогічної ради. 

 

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

 

ІV. 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 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.    

 

V. 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 до «Положення про приймальну комісію Приватного 

фахового навчального закладу «Медичний коледж», затвердженого 

Педагогічною радою ПФНЗ «Медичний коледж» (протокол № 7 від 26.05.2022 

року, наказ № 64 від 27.05.2022 року) та правил прийому на навчання до 

Приватного фахового навчального закладу «Медичний коледж» для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році 

(затвердженого Педагогічною радою ПФНЗ «Медичний коледж» протокол № 7 

від 26.05.2022 року, наказ № 65 від 27.05.2022 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: 



 

 


