
Протокол № 1 

 

Засідання приймальної комісії ВП «Костопільський медичний коледж» 

КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради від 27 січня 

2020 року. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Радько О.Б., Талащук 

В.М.,    Коротчук І.А., Сидорович В.І. 

 

Порядок денний 

 

1. Ознайомлення з наказом № 211 від 27.12.2019р. про створення 

приймальної комісії ВП «Костопільський медичний коледж» КЗВО 

«Рівненська медична академія»  Рівненської обласної ради у 2020році. 

Доповідач Носко І.П. 

2. Ознайомлення з положенням про приймальну комісію ВП 

«Костопільський медичний коледж» у 2020році. 

Доповідач Гуревич О.Г. 

 

3.  Ознайомлення з положенням про апеляційну комісію ВП 

«Костопільський медичний коледж» у 2020році. 

Доповідач Гуревич О.Г. 

4. Ознайомлення з положенням про проведення співбесіди  у ВП 

«Костопільський медичний коледж» у 2020році. 

Доповідач Гуревич О.Г. 

 

По першому питанню слухали Носко І.П., директора ВП 

«Костопільський медичний коледж», який ознайомив присутніх з наказом № 

211 від 27.12.19р. про створення приймальної комісії ВП «Костопільський 

медичний коледж». Доповідач відмітив, що він як керівник автоматично є 

головою приймальної комісії. Заступником голови приймальної комісії 

(заступник директора з начальної роботи). Гуревич О.Г. (завідуюча 

відділенням) призначено відповідальним секретарем приймальної комісії. 

Членами приймальної комісії призначено: Радько О.Б. (викладач педіатрії), 

Талащук В.М. (викладач іноземної мови), Коропчук І.А. (викладач історії 

України, вихователь гуртожитку).До складу приймальної комісії ввійшли: 

Сенета С.Є. (викладач інформатики, програміст), Сидорович В.І. 

(адміністратор бази даних), Власюк О.В. (лаборант, технічний секретар), Сай 

О.М. (діловод), Кухар В.А. У виступі голова приймальної комісії звернув 

увагу на необхідність ефективно проводити підготовчий етап в роботі 

приймальної комісії. 

По першому питанню вирішили: 

1. Наказ № 211 від 27 грудня 2019 року « Про створення приймальної 

комісії ВП «Костопільський медичний коледж» прийняти до 

виконання. 



2. Відповідальним за збереження документів та ведення поточної 

документації призначити відповідального секретаря Гуревич О.Г. 

3. Відповідальному секретарю скласти графік роботи членів приймальної 

комісії до 29.06.20р. 

4. Відповідальному секретарю Гуревич О.Г. провести навчання з 

технічними секретарями. 

5. Адміністратору ЄДЕБО Сидоровичу В.І. забезпечити функціонування 

та подачу відомостей до ЄДЄБО. 

 

По другому питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з Положенням про 

приймальну комісію ВП «Костопільський медичний коледж» у 2020 році, 

наголосила про основні завдання та обов’язки членів приймальної комісії, 

організацією роботи. 

По другому питанню вирішили: 

1. Положення про приймальну комісію прийняти як керівництво до 

неухильного виконання. 

2. Відповідальному секретарю Гуревич О.Г. довести інформацію до 

абітурієнтів. 

По третьому питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка  ознайомила присутніх з Положенням про 

апеляційну комісію ВП «Костопільський медичний коледж» 

По третьому питанню вирішили: 

1. Положення про апеляційну комісію прийняти до уваги. 

2. Відповідальному секретарю Гуревич О.Г довести інформацію до 

абітурієнтів. 

По четвертому питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка  ознайомила присутніх з Положенням про 

проведення співбесіди у ВП «Костопільський медичний коледж» 

По четвертому питанню вирішили: 

1. Положення про проведення співбесіди прийняти до уваги. 

2.Відповідальному секретарю Гуревич О.Г довести інформацію до 

абітурієнтів. 

 

Всі рішення прийняті одноголосно. 

 

Голова приймальної комісії                                      І.П.Носко 

 

Відповідальний секретар                                           О.Г.Гуревич 



Протокол № 2 

 

Засідання приймальної комісії ВП «Костопільський медичний коледж» 

КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради від 27 січня 

2020 року. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Радько О.Б., Талащук 

В.М.,    Коротчук І.А., Сидорович В.І. 

 

Порядок денний 

 

1. Ознайомлення членів приймальної комісії з ВП «Костопільський 

медичний коледж» з Наказом МОН України № 1350 від 30.10.2019 року 

«Про затвердження Умов прийому на  навчання до закладів фахової перед 

вищої освіти в 2020році». / Доповідач Гуревич О.Г. 

2. Ознайомлення членів приймальної комісії з ВП «Костопільський 

медичний коледж» з правилами прийому на навчання до закладу фахової 

перед вищої освіти ВП «Костопільський медичний коледж» КЗВО 

«Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради. / Доповідач 

Носко І.П. 

3. Про розподіл функціональних обов’язків між членами приймальної комісії 

ВП «Костопільський медичний коледж». / Доповідач Гуревич О.Г. 

 

По першому питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з Наказом МОН України 

№ 1350 від 30.10.2019р «Про затвердження Умов прийому на навчання до 

закладів фахової перед вищої освіти в 2020році». У своєму виступі сказала, 

що Умови прийому є обов’язковими для всіх навчальних закладів; 

ознайомила присутніх з основними пунктами наказу; окремо зупинилась 

на питаннях щодо пільгових категорій. 

По першому питанню вирішили: 

1. Приймальній комісії взяти до уваги та в своїй роботі керуватися 

наказом МОН № 1350 від 30.10.2019р. «Про затвердження умов 

прийому». 

2. Відповідальному секретарю Гуревич О.Г. довести інформацію до 

абітурієнтів. 

По другому питанню слухали Носко І.П., директора ВП 

«Костопільський медичний коледж», який ознайомив присутніх з 

Правилами прийому на навчання до закладу фахової перед вищої освіти 

ВП «Костопільський медичний коледж», який затвердив рішення вищої 

ради КЗВО «Рівненська медична академія»(протокол від 26 грудня 2019 

року №3). 

По другому питанню вирішили: 

1. Приймальній комісії у своїй роботі неухильно керуватися 

Правилами прийому та їх виконувати. 



2. Відповідальному секретарю Гуревич О.Г. довести інформацію до 

абітурієнтів шляхом розміщення тематичному стенді та на сайті 

навчального закладу. 

По третьому питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального 

секретаря приймальної комісії, яка наголосила, що для чіткої роботи 

приймальної комісії необхідно розділити функціональні обов’язки. 

Голова приймальної комісії відповідає за виконання завдань ним своїх 

функцій. Заступник голови приймальної комісії відповідає за 

інформування про нові нормативні документи, організацію 

профорієнтаційної роботи. Відповідальний секретар несе 

відповідальність про інформування абітурієнтів про хід вступної 

кампанії; за оформлення і збереження всієї документації, особових 

справ, протоколів засідань. Талащук В.М. відповідає за організацію 

штабу «Абітурієнт 2020», проводить співбесіду з абітурієнтами та 

дотримання пропускного режиму. Радько О.Б. спостерігає за ходом 

роботи приймальної комісії та дотримання правил прийому. Коротчук 

І.А. буде спостерігати за ходом вступної кампанії та виявляти 

порушення прав і свобод абітурієнтів. Технічний секретар несе 

відповідальність за підготовку бланків необхідної документації, 

оформлення особових справ, ведення журналів реєстрації вступників. 

Адміністратор бази ЄДЕБО відповідає за внесення всіх даних до бази. 

По третьому питанню вирішили: 

1. Запропонований розподіл обов’язків затвердити. 

2. Запровадити персональну відповідальність за виконання своїх 

функціональних обов’язків. 

   

Всі рішення прийняті одноголосно. 

 

         Голова приймальної комісії                                    І.П.Носко 

 

   Відповідальний секретар                                           О.Г.Гуревич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 3 

 

Засідання приймальної комісії ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради від  

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Радько О.Б., Талащук 

В.М.,  Коротчук І.А., Сидорович В.І. 

 

Порядок денний 

 

1. Ознайомлення членів приймальної комісії з наказом №    по ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» від                        про затвердження складу екзаменаційної комісії 

по прийому студентів у 2020 році. / Доповідач Носко І.П. 

2. Ознайомлення членів приймальної комісії з протоколом ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» від                  про створення апеляційної комісії/ Доповідач 

Носко І.П. 

3. Ознайомлення членів приймальної комісії №    від                   по  ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» про створення співбесіди   / Доповідач Носко І.П. 

 

По першому питанню слухали Носко І.П. голову приймальної комісії, 

який ознайомив присутніх із складом екзаменаційної комісії по прийому 

студентів у 2020 році. Доповідач відмітив, що вчителі, які включені до 

складу екзаменаційної комісії, мають великий досвід роботи в системі, 

мають вищу кваліфікаційну категорію. При формуванні складу 

екзаменаційної комісії враховувати вимоги «Правил прийому» та 

«Положення про екзаменаційну комісію». 

По першому питанню вирішили: 

1. Інформацію голови приймальної комісії взяти до уваги. 

2. Голові приймальної комісії підготувати документації для проведення 

екзаменів до 01.07.2020р. 

 

По другому питанню слухали Носко І.П., голову приймальної комісії, 

який ознайомив присутніх з наказом №     від                                        

При формуванні складу апеляційної комісії були враховані правила 

прийому та положення про апеляційну комісію. 

По другому питанню вирішили: 

1. Інформацію доповідача взяти до уваги. 

2. Голові апеляційної комісії ознайомитися нормативними документами 

приймальної комісії. 

 

По третьому питанню слухали Носко І.П., голову приймальної комісії, 

який ознайомив присутніх з наказом №    від                     про створення 

комісії по співбесіді. 



По третьому питанню вирішили: 

1. Запропонований розподіл обов’язків затвердити. 

2. Членів комісії по співбесіді ознайомити з нормативною документацією. 

  

Всі рішення прийняті одноголосно. 

 

          Голова приймальної комісії                                    І.П.Носко 

 

    Відповідальний секретар                                         О.Г.Гуревич 



Протокол № 4 

 

Засідання приймальної комісії ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради від 

26.06.2020р. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Радько О.Б., Коротчук 

І.А., Сидорович В.І. 

 

Порядок денний 

 

1. Ознайомлення членів приймальної комісії з Правилами прийому до ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» у новій редакції. / Доповідач Носко І.П. 

2. Ознайомлення членів приймальної комісії з наказом № 25 від 24 червня 

2020 року Про встановлення розміру оплати за навчання. / Доповідач 

Носко І.П. 

 

По першому питанню слухали Носко І.П. голову приймальної комісії, 

який ознайомив присутніх із «Правилами прийому до ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія»» у новій редакції, який затверджений рішенням вченої ради 

КЗВО «Рівненська медична академія» (протокол № 10 від 26 червня 2020 

року). Доповідач вказав а корективи внесені до нової редакції. 

По першому питанню вирішили: 

1. Зміни до умов прийому взяти до уваги і у своїй роботі використовувати.  

2. Відповідальному секретарю Гуревич О.Г. донести інформацію до 

абітурієнтів шляхом розміщення на веб сайті коледжу. 

 

По другому питанню слухали Носко І.П., голову приймальної комісії, 

який ознайомив присутніх з наказом № 25  від 24 червня 2020 року Про 

встановлення розміру оплати за навчання.   Голову приймальної комісії, 

який ознайомив присутніх з наказом № 25  від 24 червня 2020 року по ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж», в якому сказано, що 

відповідно до законодавства України, та виходячи із фактичних 

розрахунків вартості навчання, враховуючи рішення адміністративної 

ради (протокол №        від 24.0602020р.) встановити плату за навчання 

студентів зарахованих на платну форму навчання на 2020-2021 н.р. денної 

форми навчання спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізації 

«сестринська справа»15300 грн, «акушерська справа» - 15300 грн.                                                        

По другому питанню вирішили: 

1. Інформацію в наказі «Про встановлення розміру оплати за навчання» 

№ 25 від 24 червня 2020 року по ВП «Костопільський фаховий 

медичний коледж» взяти до уваги.  



2. Гуревич О.Г., відповідальному секретарю донести інформацію до 

абітурієнтів та їх батьків шляхом розміщення на веб сайті коледжу та 

відповідних стендах. 

 

 Всі рішення прийняті одноголосно. 

 

          Голова приймальної комісії                                    І.П.Носко 

 

    Відповідальний секретар                                         О.Г.Гуревич 



Протокол № 5 

 

Засідання приймальної комісії ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради від 

02.07.2020р. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Радько О.Б., Талащук 

В.М., Коротчук І.А., Сидорович В.І. 

 

Порядок денний 

 

Розгляд заяв, документів абітурієнтів до ВП «Костопільський фаховий 

медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» / Доповідач 

Гуревич О.Г. 

 

По даному питанню слухали секретаря приймальної комісії Гуревич 

О.Г., яка доповіла, що за період з 30.06.2020р. по 02.07.2020р. було подано 

16 заяв на спеціальність 223 Медсестринство спеціалізація «сестринська 

справа», державне замовлення. Всі абітурієнти занесені в  реєстраційний 

журнал та ЄДБО. 

По даному питанню вирішили: 

Згідно Правил прийому до ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2020 році допуск до здачі 

екзаменів наступних абітурієнтів: 

1. Крук Дарину Олегівну 

2. Руденко Дарину Віталіївну 

3. Кіптель Вікторію Вікторівну 

4. Зуза Марина Михайлівна 

5. Сащук Катерину Василівну 

6. Алексійчук Яну Ігорівну  

7. Крук Валерію Миколаївну 

8. Корольчук Оксану Миколаївну 

9. Маркова Софію Володимирівну 

10. Каплун Анну Іванівну 

11. Токарська Іванну Сергіївну 

12. Бойчук ОльгуЮріївну 

13. Переходько Дмитра  Юрійовича 

14. Прохор ВікторіюМихайлівну 

15. Крупеня Олесю Олегівну 

16. Полюхович Дарину Олександрівну 

 

 Рішення прийняте одноголосно. 

 

          Голова приймальної комісії                                    І.П.Носко 

 

    Відповідальний секретар                                         О.Г.Гуревич 



Протокол № 6 

 

Засідання приймальної комісії ВП «Костопільський фаховий 

медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської 

обласної ради від 07.07.2020р. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Радько О.Б., Коротчук 

І.А., Сидорович В.І. 

 

Порядок денний 

 

1. Розгляд заяв та документів абітурієнтів, що надійшли до  ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» з 03.07.2020р.  по 07.07.2020р. / Доповідач Гуревич О.Г. 

 

По даному питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка доповіла, що за період з 03.07.2020р.  по 

07.07.2020р. прийняли 20 заяв на спеціальність 223 «Медсестринство» 

спеціалізація «сестринська справа», державне замовлення та 1 заяву за 

контрактом. 

По даному питанню вирішили: 

Згідно Правил прийому до ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2020 році допустити до 

здачі екзаменів наступних абітурієнтів: 

1. Потапчук Ольгу Анатоліївну 

2. Гаврилюк Лесю Олексаедрівну 

3. Жданюк Наталію Олександрівну 

4. Євтушенко Альону Віталіївну 

5. Демчук Дарину Олексіївну 

6. Оліферчук Марту Віталіївну 

7. Кобисова Микиту Миколайовича 

8. Мартинюк Романа Ігоровича 

9. Заблоцьку Анастасію Русланівну 

10. Оніщук Зоряну  Юріївну 

11. Коваль Тетяну Анатоліївну 

12. Красько Тетяну Миколаївну 

13. Попружук Злату Мирославівну 

14. Люшин Еліну Олександрівну 

15. Велика Вікторію Олексіївну 

16. Жученя Вікторю Віталіївну 

17. Оліфер Вікторію Макарівну 

18. Абрамович Вікторію Андріївну 

19. Гмир Ангеліну Анатоліївну 

20. Лосінець Миколу Вікторовича 

 

Всі рішення прийняті одноголосно. 



 

        Голова приймальної комісії                                    І.П.Носко 

 

        Відповідальний секретар                                         О.Г.Гуревич 

 



Протокол № 7 

 

Засідання приймальної комісії ВП «Костопільський фаховий 

медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської 

обласної ради від 11.07.2020р. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Радько О.Б., Коротчук 

І.А., Сидорович В.І. 

 

Порядок денний 

 

1. Розгляд заяв та документів вступників, що надійшли до  ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» з 08.07.2020р.  по 11.07.2020р. / Доповідач Гуревич О.Г. 

 

По даному питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка доповіла, що за період з 08.07.2020р.  по 

11.07.2020р. прийняли 7 заяв на спеціальність 223 «Медсестринство» 

спеціалізація «сестринська справа», державне замовлення. 

По даному питанню вирішили: 

Згідно Правил прийому до ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2020 році допустити до 

здачі екзаменів наступних абітурієнтів: 

1. Кондратюк Катерину Олександрівну 

2. Мельник Христину Сергіївну 

3. Нечипорук Ірину Миколаївну 

4. Левчук Марію Миколаївну 

5. Полюхович Максима Івановича 

6. Почтовий Владислава Анатолійовича 

7. Козачук Марію Валеріївну 

 

        Всі рішення прийняті одноголосно. 

 

        Голова приймальної комісії                                    І.П.Носко 

 

        Відповідальний секретар                                         О.Г.Гуревич  

 

 

 



Протокол № 8 

 

Засідання приймальної комісії ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради від 

13.07.2020р. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Радько О.Б., Коротчук 

І.А., Сидорович В.І. 

 

Порядок денний 

 

1. Розгляд заяв та документів вступників, що надійшли до  ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» за 13.07.2020р. / Доповідач Гуревич О.Г. 

2. Розгляд  заяв абітурієнтів про перенесення екзаменів. / Доповідач 

Гуревич О.Г. 

 

По першому питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка повідомила, що 13.07.2020р. надійшло 4 заяви від 

вступників на спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 

«сестринська справа» за  державним замовленням. 

 

По першому  питанню вирішили: 

Згідно Правил прийому до ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2020 році допустити до 

здачі екзаменів наступних абітурієнтів: 

1. Калін Анастасію Андріївну 

2. Стельмах Світлану Олегівну 

3. Никончук Тетяну Миколаївну 

4. Зінчук Дмитра Сергійовича 

Згідно Правил прийому до ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2020 році 13 липня 2020р. о 

18:00 припиняється прийом документів на спеціальність 223 

«Медсестринство» спеціалізація «сестринська справа» на основі базової 

загальної середньої освіти. 

 

 По другому питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка  повідомила про надходження заяв про перенесення 

екзаменів з біології з 10:00 на 09:00 год. та української мови 14.07 з 12: 00 на 

11:00 год. в зв’язку із збігом дати та часу екзамену у іншому навчальному 

закладі від таких абітурієнтів: 

1. Жученя Вікторія Віталіївна  

2. Люшин Еліна Олександрівна      

        По другому питанню вирішили:  

Перенести вступні іспити абітурієнтам Жученя В.В. та Люшин Е.О. з 

біології з 10:00 на 09:00 год. та української мови 14.07 з 12: 00 на 11:00 год. 



       

Всі рішення прийняті одноголосно. 

 

        Голова приймальної комісії                                    І.П.Носко 

 

        Відповідальний секретар                                         О.Г.Гуревич  


