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Протокол № 1

засідання приймальної комісії
Тернопільського кооперативного фахового коледжу

30.10.2021 р.
Присутні:

1. Голова комісії -  Мулярчук В. М. -  директор коледжу
2. Заступниця голови -  Ніковська Т. М. -  заступник директора коледжу з 
навчальної роботи
3. Відповідальна секретарка приймальної комісії -  Мандзюк О. В.

Члени комісії:
1. Процик М. М. - заступник директора з виховної роботи
2. Шинкарик І. В. -  голова профкому
3. Коваль Д. В. -  голова студентської Ради
4. Блажків В.С. -  начальниця відділу кадрів
5. Мелих Г.М. -  головний бухгалтерка
6. Залуський В. А. — адміністратор ЄДБО

1. Про розподіл обов’язків між членами приймальної комісії та вивчення 
інструктивних документів з проведення прийому на 2021 - 2022 н. р.

1. Мулярчука В.М. -  голову приймальної комісії, який доповів про розподіл 
обов’язків між членами приймальної комісії, що здійснюється згідно 
інструктивних матеріалів. Голова приймальної комісії здійснює загальне 
керівництво і контроль за роботою приймальної комісії, екзаменаційної комісії, 
несе відповідальність за організацію та виконання плану прийому студентів.

Заступник голови приймальної комісії виконує обов’язки голови у разі 
його відсутності, готує всю екзаменаційну документацію, бере участь у 
співбесіді з абітурієнтами, контролює проведення іспитів, виконує доручення 
голови комісії.

Відповідальний секретар і технічні секретарі відповідають за організацію 
прийому документів від абітурієнтів, діловедення , інформаційну роботу 
приймальної комісії, готують проекти наказів про зарахування абітурієнтів до 
складу студентів, відповідають за технічну сторону організації та проведення 
вступних іспитів.

Порядок денний

Слухали:

Ухвалили :
1. Усім члена: 
обов’язки.

Голова прийм 
Відповідальні

сп відповідально і сумлінно виконувати свої

В. М. Мулярчук
О. В. Мандзюк



Протокол № 2

засідання приймальної комісії
Тернопільського кооперативного фахового коледжу

27.01.2022р.
Присутні:

1. Голова комісії -  Мулярчук В. М. -  директор коледжу
2. Заступниця голови -  Ніковська Т. М. -  заступник директора коледжу з 
навчальної роботи
3. Відповідальна секретарка приймальної комісії -  Мандзюк О. В.

Члени комісії :
1. Процик М. М. - заступник директора з виховної роботи
2. Шинкарик І. В. -  голова профкому
3. Коваль Д. В. -  голова студентської Ради
4. Блажків В.С. -  начальниця відділу кадрів
5. Мелих Г.М. -  головний бухгалтерка
6. Залуський В. А. -  адміністратор ЄДБО

Порядок денний

1. Про Правила прийому на навчання до Тернопільського кооперативного 
фахового коледжу в 2022 році.
2. Про Положення про приймальну комісію, Положення про предметну 
екзаменаційну комісію, Положення про фахову атестаційну комісію, 
Положення про співбесіду при вступі, Положення про апеляційну комісію 
Тернопільського кооперативного фахового коледжу.
Слухали :

1. Ніковську Т. М. -  заступника директора з навчальної роботи, заступника 
голови приймальної комісії, яка ознайомила із загальними положеннями, 
вимогами до рівня освіти вступників, строками прийому заяв, документів, 
проведення вступних іспитів, порядком конкурсного відбору та зарахування на 
навчання.

Ухвалили :

Інформацію прийняти до відома і виступити із клопотанням перед 
педагогічною радою коледжу затвердити Правила прийому на навчання до 
Тернопільського кооперативного фахового коледжу в 2022 році та Положення 
про приймальну ко 
Положення про 
вступі, Положен 
фахового колед 
Голова приймальної 
Відповідальна секрета

ення про предметну екзаменаційну комісію, 
комісію, Положення про співбесіду при 
омісію /РЬрнопільського кооперативного

В. М. Мулярчук 
О. В. Мандзюк



Протокол № З

засідання приймальної комісії
Тернопільського кооперативного фахового коледжу

20.04.2022 р.
Присутні:

1. Голова комісії -  Мулярчук В. М. -  директор коледжу
2. Заступниця голови -  Ніковська Т. М. -  заступник директора коледжу з 
навчальної роботи
3. Відповідальна секретарка приймальної комісії -  Мандзюк О. В.

Члени комісії:
1. Процик М. М. - заступник директора з виховної роботи
2. Шинкарик І. В. -  голова профкому
3. Коваль Д. В. -  голова студентської Ради
4. Блажків В.С. -  начальниця відділу кадрів
5. Мелих Г.М. -  головний бухгалтерка
6. Залуський В. А. -  адміністратор ЄДБО

Порядок денний

1. Про затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової 
передвищої освіти у 2022 році.

2. Про профорієнтаційну роботу серед молоді області.

Слухали:

1. Ніковську Т.М. -  заступника директора з навчальної роботи, яка 
ознайомила із наказом МОН України №364 від 20.04.2022 р. про 
затвердження Порядку прийому на навчання до закладів фахової перед 
вищої освіти у 2022 році та профорієнтаційними заходами, які 
проводяться і будуть проведені серед учнів шкіл м. Тернополя та області. 
Продовжується виїзд викладачів у школи області. Планується проведення 
Дня відкритих дверей та навчання школи майстерності для учнів шкіл 
області та їх вчителів.

Ухвалили :

1. Інформацію

2. Продовжив

Голова при 
Відповідальнеє

профорієнтаційних заходів.

В. М. Мулярчук
О. В. Мандзюк



Протокол № 4

засідання приймальної комісії
Тернопільського кооперативного фахового коледжу

12.05.2022 р.
Присутні:

1. Голова комісії -  Муляр чу к В. М. -  директор коледжу
2. Заступниця голови -  Ніковська Т. М. -  заступник директора коледжу з 
навчальної роботи
3. Відповідальна секретарка приймальної комісії -  Мандзюк О. В.

Члени комісії :
1. Процик М. М. - заступник директора з виховної роботи
2. Шинкарик І. В. -  голова профкому
3. Коваль Д. В. -  голова студентської Ради
4. Блажків В.С. -  начальниця відділу кадрів
5. Мелих Г.М. -  головний бухгалтерка
6. Залуський В. А. -  адміністратор ЄДБО

Порядок денний

1. Про вступ на основі мотиваційних листів та вимого до них.
2. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства 

освіти і науки України.
3. Про правила прийому на навчання до Тернопільського кооперативного 

фахового коледжу.

Слухали:

Шковсъку Т. М. -  заступника директора з навчальної роботи, яка повідомила, 
що відповідно до Правил прийому на навчання Тернопільського 
кооперативного фахового коледжу для здобуття фахової перед вищої освіти у 
2022 році вступ на всі спеціальності, крім дизайну, вступники подають 
мотиваційні листи та ознайомила із вимогами до них. А також ознайомила із 
наказом МОН України №400 від 02.05.2022 р. про внесення змін до деяких 
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та правилами 
прийому на навчання до Тернопільського кооперативного фахового коледжу.

Ухвалили:

1. Інформа
2. Створи’

Голова прийм 
Відповідальна

у мотиваційних листів

В. М. Мулярчук
О. В. Мандзюк



Протокол № 5

засідання приймальної комісії
Тернопільського кооперативного фахового коледжу

02.07.2022 р.
Присутні:

1. Голова комісії -  Мулярчук В. М. -  директор коледжу
2. Заступниця голови -  Ніковська Т. М. -  заступник директора коледжу з 
навчальної роботи
3. Відповідальна секретарка приймальної комісії -  Мандзюк О. В.
Члени комісії:
1. Процик М. М. - заступник директора з виховної роботи
2. Шинкарик І. В. -  голова профкому
3. Коваль Д. В. -  голова студентської Ради
4. Блажків В.С. -  начальниця відділу кадрів
5. Мелих Г.М. -  головний бухгалтерка
6. Залуський В. А. -  адміністратор ЄДБО

Порядок денний
1. Про допуск вступників до творчого конкурсу.
2. Про допуск вступників до рейтингової оцінки мотиваційних листів.

Слухали:
Мандзюк О. В. -  відповідального секретаря приймальної комісії про 
допуск до творчого конкурсу вступників на базі 9 класів за 
спеціальністю:

022 Дизайн -  7 осіб:
1. Стецишин Ліана Сергіївна
2. Лебедович Каріна Олександрівна
3. Сеньовська Радислава Олександрівна
4. Плетенна Даяна Сергіївна
5. Худа Каріна Борисівна
6. Кунець Максим Віталійович
7. Жидоник Назар Васильович 

Ухвалили:
1. Вказаних вступників допустити до творчого конкурсу.
2. Мандзюк О. В. -  відповідального секретаря приймальної комісії про допуск 
до рейтингової оцінки мотиваційних листів вступників на базі 9 класів:

1. Матвіїшин Андріяна Тарасівна (075 Маркетинг)
2. Лобанова^з^^ї^та-Сгорівна (242 Туризм)
3. Куліш Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Ухвалили:
1. Вказани 

Голова при

Відповідальн

и до реитингово цінки мотиваційних листів.

В. М. Мулярчук

О. В. Мандзюк


