
Протокол № 1 

 

Засідання приймальної комісії ВП «Костопільський фаховий медичний 

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

29 січня 2021 року. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Архипчук Ю.В.,    

Марчук Т.Г., Переходько П.Г.,  Коротчук І.А., Сидорович В.І., Сенета С.Є. 

 

Порядок денний 

 

1. Ознайомлення з наказом № 143 від 28.12.2020р. про створення 

приймальної комісії ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО 

«Рівненська медична академія»  Рівненської обласної ради у 2021 р. / 

Доповідач Носко І.П. 

2. Ознайомлення з Правилами прийому до ВП «Костопільський фаховий 

медичний коледж» у 2021 році. / Доповідач Гуревич О.Г. 

3. Ознайомлення з положенням про приймальну комісію ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» у 2021 році. / Доповідач 

Гуревич О.Г. 

4. Ознайомлення з положенням про апеляційну комісію ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» у 2021 році. / Доповідач 

Гуревич О.Г. 

5. Ознайомлення з положенням про проведення співбесіди  у ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» у 2021 році. / Доповідач 

Гуревич О.Г. 

 

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

фаховий медичний коледж», який ознайомив присутніх з наказом № 143 від 

28.12.2020р. про створення приймальної комісії ВП «Костопільський 

фаховий 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. Заступником відповідального секретаря приймальної комісії 

призначено Архипчука Ю.В. Членами приймальної комісії призначено: 

Марчук Т.Г. (викладач педіатрії), Переходько П.Г. (викладач біологія), 

Коротчук І.А. (викладач історії України, вихователь гуртожитку). До складу 

приймальної комісії ввійшли: Сенета С.Є. (викладач інформатики, 

програміст), Сидорович В.І. (адміністратор бази ЄДЕБО), Власюк О.В. 

(лаборант, технічний секретар), Сай О.М. (діловод). У виступі голова 

приймальної комісії звернув увагу на необхідність ефективно проводити 

підготовчий етап в роботі приймальної комісії. 

По першому питанню вирішили: 



1. Наказ № 143 від 278 грудня 2020 року «Про створення приймальної 

комісії ВП «Костопільський фаховий 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 25.06.2021 р. 

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

технічними секретарями. 

5. Адміністратору ЄДЕБО Сидоровичу В.І. забезпечити функціонування 

та подачу відомостей до ЄДЄБО. 

6. Визначити місце роботи приймальної комісії ВП «Костопільський 

фаховий медичний коледж» кабінет фармакології та кабінет педіатрії. 

 

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

фаховий медичний коледж», який ознайомив присутніх з Правилами 

прийому на навчання до закладу фахової перед вищої освіти ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж», який затвердив рішення вченої 

ради КЗВО «Рівненська медична академія» (протокол від 22 грудня 2020 

року №4). 

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 ознайомила присутніх з Положенням про 

приймальну комісію ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» у 2021 

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

комісії, організацією роботи. 

По третьому питанню вирішили: 

1. Положення про приймальну комісію прийняти як керівництво до 

неухильного виконання. 

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 

апеляційну комісію ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» 

По четвертому питанню вирішили: 

1. Положення про апеляційну комісію прийняти до уваги. 

2. Відповідальному секретарю Гуревич О.Г довести інформацію до 

абітурієнтів. 



 

По п’ятому питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка  ознайомила присутніх з Положенням про 

проведення співбесіди у ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» 

По п’ятому 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 фаховий медичний 

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

26 лютого 2021 року. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Архипчук Ю.В.,    

Марчук Т.Г., Переходько П.Г.,  Коротчук І.А., Сидорович В.І., Сенета С.Є. 

 

Порядок денний 

 

1. Ознайомлення членів приймальної комісії з ВП «Костопільський 

медичний коледж» з Наказом МОН України № 42 від 30.10.2020 року «Про 

затвердження Умов прийому на  навчання до закладів фахової перед вищої 

освіти в 2021 році».  / Доповідач Гуревич О.Г. 

2. 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 № 

42 від 30.10.2020р. «Про затвердження Умов прийому на навчання до 

закладів фахової перед вищої освіти в 2021 році». 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 № 42 від 30.10.2020 р. «Про затвердження умов 

прийому». 

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

абітурієнтів. 

 

По другому 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. Марчук Т.Г. відповідає за організацію штабу 

«Абітурієнт 2021», проводить співбесіду з абітурієнтами та дотримання 

пропускного режиму. Коротчук І.А. спостерігає за ходом роботи 

приймальної комісії та дотримання правил прийому. Переходько П.Г. 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 другому 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 

26 березня 2021 року 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Архипчук Ю.В.,    

Марчук Т.Г., Переходько П.Г.,  Коротчук І.А., Сидорович В.І., Сенета С.Є. 

 

Порядок денний 

 

1. Ознайомлення членів приймальної комісії з наказом №  14  по ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» від  29.01.2021р.  про затвердження складу екзаменаційної комісії 

по прийому студентів у 2021 році. / Доповідач Носко І.П. 

2. Ознайомлення членів приймальної комісії з наказом №  18  ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» від  01.02.2021р.  про створення апеляційної комісії / Доповідач 

Носко І.П. 

3. Ознайомлення членів приймальної комісії з наказом №  17  від   

01.02.2021р.    по  ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО 

«Рівненська медична академія» про створення комісії для проведення 

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 2021 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 01.07.2021р. 

 

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

який ознайомив присутніх з наказом №  18   від  01.02.2021р. про створення 

апеляційної комісії. 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 № 17  від  01.02.2021р. 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 

23.04.2021р. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Архипчук Ю.В.,    

Марчук Т.Г., Переходько П.Г.,  Коротчук І.А., Сидорович В.І., Сенета С.Є. 

 

Порядок денний 

 

1. Ознайомлення членів приймальної комісії з ліцензійним обсягом 

прийому студентів до ВП «Костопільський фаховий медичний коледж» 

КЗВО «Рівненська медична академія» на 2021 рік. / Доповідач Жук О.П. 

2. Ознайомлення членів приймальної комісії з обсягом державного 

замовлення по Квоті-1. / Доповідач Гуревич О.Г. 

 

По першому питанню слухали Жук О.П., яка доповіла про наявність 2 

конкурсних пропозицій з спеціальності «223 Медсестринство» з освітньої 

програми  «Сестринська справа». По основній конкурсній пропозиції 

Регіональне державне замовлення становить 40 чол. і 17 чол. за кошти 

фізичних та юридичних осіб (за контрактом). По додатковій конкурсній 

пропозиції 3 чол. за кошти фізичних та юридичних осіб. З освітньої програми  

«Акушерська справа» Регіональне замовлення становить 15 чол., за кошти 

фізичних та юридичних осіб (за контрактом)  45 чол.  

По першому питанню вирішили: 

1. Інформацію Жук О.П. взяти до уваги. 

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

абітурієнтів шляхом розміщення на веб сайті коледжу. 

 

По другому питанню слухали Гуревич О.Г., секретаря приймальної 

комісії, яка ознайомила присутніх з обсягом державного замовлення по 

Квоті-1, яка становить згідно Правил прийому до ВП «Костопільський 

фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради - 10%, тобто на відділенні «Сестринська справа»  

становить  4 абітурієнта, а на відділенні «Акушерська справа»  - 1 чол.                                   

По другому питанню вирішили: 

1. Інформацію Жук О.П. взяти до уваги. 

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

абітурієнтів шляхом розміщення на веб сайті коледжу. 

 

 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 

25.06.2021р. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Архипчук Ю.В.,    

Марчук Т.Г., Переходько П.Г.,  Коротчук І.А., Сидорович В.І., Сенета С.Є. 

 

Порядок денний 

 

Ознайомлення членів приймальної комісії з наказом № 79 від 25 червня 

2021 року «Про встановлення розміру оплати за навчання». / Доповідач 

Носко І.П. 

 

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

який ознайомив присутніх з наказом № 79  від 25 червня 2021 року «Про 

встановлення розміру оплати за навчання», в якому сказано, що 

відповідно до законодавства України (ст.73 «Про фахову передвищу 

освіту» (із змінами) 2021 року № 2745/VIII від 06.06.2019р. та спільного 

наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та 

Міністерства економіки України від 23.07.2010р № 736/209/758  «Про 

затвердження платних послуг державними навчальними закладами» 

виходячи із фактичних розрахунків встановити плату за навчання 

студентів зарахованих на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

на 2021-2022н.р. денної форми навчання спеціальності 223 

«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа»  - 15300 грн, 

«Акушерська справа»  - 15300 грн.                                                        

По даному питанню вирішили: 

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

№ 79 від 25 червня 2021 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 № 6 

 

Засідання приймальної комісії ВП «Костопільський фаховий медичний 

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

02.07.2021р. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Архипчук Ю.В.,    

Марчук Т.Г., Переходько П.Г.,  Коротчук І.А., Сидорович В.І., Сенета С.Є. 

 

Порядок денний 

 

Розгляд заяв, документів абітурієнтів до ВП «Костопільський фаховий 

медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» Рівненської 

обласної ради / Доповідач Гуревич О.Г. 

 

По даному питанню слухали секретаря приймальної комісії Гуревич 

О.Г., яка доповіла, що за період з 29.06.2021р. по 01.07.2021р. було подано 34 

заяви на спеціальність «223 Медсестринство» спеціалізація «Сестринська 

справа», державне замовлення, денна форма навчання. 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 2021 році допустити до 

здачі екзамену з біології  наступних абітурієнтів: 

1. Токарчук Аліна Олександрівна  

2. Панчук Олеся Вікторівна 

3. Коваль Софія Анатоліїівна 

4. Жейко Марина Олексіївна 

5. Коломійчук Марія Олександрівна 

6. Лустюк Ірина Олександрівна 

7. Мамчур Вікторія Анатоліївна 

8. Білаш Дмитро Вячеславович 

9. Стрельчук Карина Сергіївна 

10. Ревич Іванна Олександрівна 

11. Колодежна Марія Володимирівна 

12. Орешко Анастасія Анатоліївна 

13. Сидорчук Валерія Сергіївна 

14. Зінчук Ірина Богданівна 

15. Люшин Валерія Валеріївна 

16. Марценюк Анна Вікторівна 

17. Пінчук Марія Леонідівна 

18. Клепанчук Дарія Юріївна 

19. Зубчик Антоніна Юріївна 

20. Сидорчук Катерина Михайлівна 

21. Васильчук Роман  Геннадійович 

22. Дуць Софія Михайлівна 



23. Мацейко Аліна Сергіївна 

24. Русіна Вікторія Олександрівна 

25. Гамза Наталія Володимирівна 

26. Наумчук Галина Олексіївна 

27. Скуба Катерина Олегівна 

28. Федорчук Валентина Ігорівна 

29. Кібиш Наталія Павлівна 

30. Степчук Яна Андріївна 

31. Гаврильчик Євгеній Віталійович 

32. Зінчук Алла Сергіївна 

33. Легка Катерина Олександрівна 

34. Кононенко Олександр Віталійович 

 

 

 Рішення прийняте 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 05.07.2021р. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Архипчук Ю.В.,    

Марчук Т.Г., Переходько П.Г.,  Коротчук І.А., Сидорович В.І., Сенета С.Є. 

 

Порядок денний 

 

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

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» з 02.07.2021 р.  по 05.07.2021 р. / Доповідач Гуревич О.Г. 

 

По даному питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка доповіла, що за період з 02.07.2021 р.  по 05.07.2021 

р. прийняли 23 заяви на спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 

«Сестринська справа»,  державне замовлення, денна форма навчання. 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» Рівненської обласної ради у 

2021 році допустити до здачі екзамену з біології  наступних абітурієнтів: 

1. Тимощук Ірина Ігорівна 

2. Грицюк Діана Леонідівна 

3. Михнич Вікторія Василівна 

4. Онищук Юліанна Віталіївна 

5. Вознюк Дарина Олегівна 

6. Головата Софія Володимирівна 

7. Тамоян Ася Самвелівна 

8. Моцьор Тарас Олексійович 

9. Гаврутенко Вікторія Олександрівна 

10. Овсійчук Катерина Сергіївна 

11. Пилипака Єлизавета Олександрівна 

12. Колесник Владислава Петрівна 

13. Борейчук Софія Романівна 

14. Красько Наталія Василівна 

15. Скоцька Анастасія Васлівна 

16. Захарчук Вікторія Василівна 

17. Слюсар Ілля Олегович 

18. Глущик Тетяна Олександрівна 

19. Толочик Дарія Русланівна 

20. Валюченко Владислав Володимирович 

21. Толкач Дарина Юріївна 

 



22. Жук Лілія Михайлівна 

23. Захарчук Ольга Леонідівна 

 

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 08.07.2021 р. 

Присутні: Носко І.П., Жук О.П., Гуревич О.Г., Архипчук Ю.В.,    

Марчук Т.Г., Переходько П.Г.,  Коротчук І.А., Сидорович В.І., Сенета С.Є. 

 

Порядок денний 

 

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

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» Рівненської обласної ради з 06.07.2021 р. по 08.07.2021 р./ 

Доповідач Гуревич О.Г. 

2. Розгляд заяв вступників, що надійшли від абітурієнтів на основі повної 

загальної середньої освіти для здачі вступних іспитів для вступу до ВП 

«Костопільський фаховий медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» Рівненської обласної ради з 06.07.2021р. по 08.07.2021 р. з метою 

навчання за кошти регіонального замовлення на спеціальність 223 

«Медсестринство» спеціалізація «Акушерська справа»/ Доповідач                 

Гуревич О.Г. 

 

По першому питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка доповіла, що на кінець робочого дня 08.07.2021р.  

було прийнято 13 заяв на спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 

«Сестринська справа», державне замовлення, денна форма навчання. Всі 

абітурієнти занесені в  реєстраційний журнал та ЄДБО. 

По першому питанню вирішили: 

Згідно Правил прийому до ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2021 році допустити до 

здачі екзамену з біології  наступних абітурієнтів: 

1. Лисиця Аліна Василівна 

2. Жакун Аніта Іванівна 

3. Марковець Анна Русланівна 

4. Довгалець Яна Миколаївна 

5. Тимошицька Вероніка Володимирівна 

6. Козлова Надія  Олексіївна 

7. Блищик Ірина Олександрівна 

8. Басиста Катерина Миколаївна 

9. Мельник КатеринаМихайлівна 

10. Булейко Мирослава Іванівна 

11. Деркач Ольга Сергіївна 

12. Деркач Анастасія Вікторівна 

13. Лисюк Софія Володимирівна 

 



По другому питанню слухали Гуревич О.Г. відповідального секретаря 

приймальної комісії, яка доповіла, що на кінець робочого дня 08.07.2021р.  

було прийнято 5 заяв на спеціальність 223 «Медсестринство» спеціалізація 

«Акушерська справа», державне замовлення,  денна форма навчання.  

По другому питанню вирішили: 

Згідно Правил прийому до ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2021 році допустити до 

здачі екзамену з біології  наступних абітурієнтів: 

1. Товарницький Микола Романович 

2. Якимчук Вікторія Андріївна 

3. Удод Вікторія Тарасівна 

Згідно Правил прийому до ВП «Костопільський фаховий медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» у 2021 році допустити до 

здачі екзамену з української мови  наступних абітурієнтів: 

1. Товарницький Микола Романович 

2. Якимчук Вікторія Андріївна 

3. Рудик Надія Юріївна 

4. Романцев Роман Олександрович 

 

        Всі рішення прийняті одноголосно. 

 

        Голова приймальної комісії                                    І.П.Носко 

 

        Відповідальний секретар                                         О.Г.Гуревич  

 

 

 

 


