
ПРОТОКОЛ №7

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 30.06.2016р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 62 особи
Відсутні: Базилюк В.І., Бондаренко С.А., Качурець Т.О., Павлюк Н.М., 
Фещак В.В.

Порядок денний:

1. Про підсумки навчально-виховної роботи коледжу за II семестр 2015

2016 н.р. (доповідачі -  директор ЛБМК Хмелькова А.І., заступник директора 

ЛБМК з навчальної роботи Савчук О.М.).

2. Про планування роботи коледжу на 2016-2017 н.р. в умовах реформування 

вищої освіти (доповідач -  директор ЛБМК Хмелькова А.І.).

3. Про результати ККЕ (доповідачі -  завідувачі відділень Хом’як Л.В., 

Патракеєва ЛЯ., Андрощук О.В.).

4. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

підсумки навчально-виховної роботи коледжу за II семестр 2015-2016 н.р.

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про підсумки навчально-виховної 

роботи коледжу за II семестр 2015-2016 н.р..

УХВАЛИЛИ:

1.1) Дозволити студентам групи Ф-20 Конопко Ю.А., Ферцовичу В.М., 

Яковлеву М.С., групи Ф-21 Новак В.Р., Петельці Ю.А., Поліщук Д.І., 

Романюк М.В., Соболевській О.В., групи А-22 Брик Г.О., Гайворонській Ю.Ю., 

Денисюк Ю.А., Дудці М.І., Жеребцовій М.В., групи М-22 Бохонській А.М.,



Панасюк К.Р., Станішевській У.Б., Трухонь В.М., Цехош В.В., групи М-31 

Ніколайчук Н.М. ліквідувати наявні заборгованості до 01.09.2016 р.

1.2) Рекомендувати директору ЛБМК виключити студента групи Ф-21 

Бондарука О.В. із числа студентів коледжу. Результати голосування: «за» 

проголосувало 50 осіб.

1.3) Затвердити графік відпрацювань заборгованостей студентами на 

канікулярний період.

1.4) Кураторам груп довести до відома студентів, які мають 

заборгованості, вищеназваний графік відпрацювань.

2. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про планування роботи коледжу на 

2016-2017 н.р. в умовах реформування вищої освіти.

УХВАЛИЛИ:

Проект плану роботи коледжу на 2016-2017 н.р. взяти за основу.

3. СЛУХАЛИ:

Хом’як Л.В., завідувача відділення №1, про результати комплексного 

кваліфікаційного екзамену з фаху у студентів спеціальності «Сестринська 

справа».

Патракеєву Л.Я., завідувача відділення №2, про результати здачі 

комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Лікувальна справа».

Андрощук О.В., завідувача відділення №3, про результати комплексного 

кваліфікаційного екзамену з фаху на спеціальностях «Фармація» та 

«Лабораторна діагностика».

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

4. СЛУХАЛИ:

Міщенко І.В., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, про 

зміни до Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 

році.

УХВАЛИЛИ:
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з
Затвердити зміни до Правил прийому до Луцького

медичного коледжу в 2016 році.

Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович

базового
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ПРОТОКОЛ№1

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 30.08.2016 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 68 осіб
Відсутні: Грибок М.В., Крупінський О.Є., Павлюк Н.М., Ліщенко Л.В.

Порядок денний:

1. Про підсумки роботи педагогічного колективу коледжу за 2015-2016 н.р. та 

основні напрямки педагогічної стратегії на 2016-2017 н.р. (доповідач -  

директор ЛБМК Хмелькова А.І.).

2. Про підсумки роботи приймальної комісії у 2016 році (доповідач -  секретар 

приймальної комісії Міщенко І.В.).

3. Про основні напрямки профорієнтаційної роботи на 2016-2017 н.р. 

(доповідач -  секретар приймальної комісії Міщенко І.В.).

4. Про особливості організації навчального процесу на 2016-2017 н.р. 

(доповідач -  заступник директора ЛБМК з навчальної роботи Савчук О.М.).

5. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про підсумки роботи педагогічного 

колективу коледжу за 2015-2016 н.р. та основні напрямки педагогічної стратегії 

на 2016-2017 н.р..

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:



Міщенко І.В., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про підсумки роботи приймальної комісії у 2016 році.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ:

Міщенко І.В., секретаря приймальної комісії ЛБМК, про основні 

напрямки профорієнтаційної роботи на 2016-2017 н.р..

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план заходів із профорієнтаційної роботи серед молоді на 

2016-2017 н.р.

4. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

особливості організації навчального процесу на 2016-2017 н.р..

УХВАЛИЛИ:

1) Затвердити графік навчального процесу на 2016-2017 н.р..

2) Затвердити навчальні плани і програми підготовки фахівців освітнього 

рівня «Бакалавр» і освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

3) Затвердити робочі навчальні плани підготовки фахівців освітнього 

рівня «Бакалавр» і освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

5. СЛУХАЛИ:

Хом’як Л.В., завідувача відділення №1, про те, що звільнилося 3 місця на 

навчання за кошти бюджету у групі М-32.

УХВАЛИЛИ:

5.1) Рекомендувати директору ЛБМК перевести з навчання за кошти 

фізичних осіб на навчання за кошти бюджету студентку групи М-32 

Баранову О., одноголосне рішення.

5.2) Рекомендувати директору ЛБМК перевести з навчання за кошти 

фізичних осіб на навчання за кошти бюджету студентку групи М-32 

Романюк І.. Результати голосування: «за» проголосувало 66 осіб.
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5.3) Рекомендувати директору ЛБМК перевести з навчання за кошти 

фізичних осіб на навчання за кошти бюджету студента групи М-32 Цехоша В.. 

Результати голосування: «за» проголосувало 59 осіб.

Г олова _________________ А.І.Хмелькова

Секретар _________________ Г.О.Шукалович
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ПРОТОКОЛ №2

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 26Л0.2016 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 68 осіб
Відсутні: Козира Є.В., Костюк С.В., Пенько В.Л., Пилипчук В.В.

Порядок денний:

1. Про проблемні питання адаптації студентів першого року навчання:

- про психологічні проблеми студентів у період адаптації (доповідач -  

психолог ЛБМК Ліщенко Л.В.);

- про роль академічної групи у соціалізації першокурсників (доповідач -  

голова МО керівників груп Нечипорук В.М.);

- про соціальний портрет груп нового набору (доповідач -  голова 

студентського ПК Дзвінчук Ю.В.).

2. Про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз (доповідач -  

заступник директора ЛБМК з навчальної роботи Савчук О.М.).

3. Про затвердження нових зразків документів про освіту (доповідач -  

заступник директора ЛБМК з навчальної роботи Савчук О.М.).

1. СЛУХАЛИ:

Ліщенко Л.В., психолога коледжу, про психологічну адаптацію 

першокурсників.

Нечипорук В.М., голову МО керівників груп, про роль академічної групи 

у соціалізації першокурсників.

Дзвінчук Ю.В., голову студентського профкому ЛБМК, про соціально- 

побутові умови першокурсників.



УХВАЛИЛИ:

1Л) Керіникам груп з метою покращення адаптації студентів керуватися 

циклограмою роботи керівника групи на період адаптації.

(керівники груп, упродовж року)

1.2) Психологу коледжу, на основі психологічних досліджень, визначити 

студентів новонабраних груп, які потребують посиленої психолога-педагогічної 

уваги, та проводити з ними відповідну корекційну роботу.

(психолог, упродовж року)

1.3) Студентському профкому спільно з профоргами груп вивчати 

соціально-побутові умови студентів, проводити роз’яснювальну роботу щодо 

можливості соціального захисту в умовах коледжу.

(голова студентського ПЕС, упродовж року)

1.4) Узгодити із лікувально-профілактичними закладами міста Луцька 

графіки медогляду студентів із віддалених районів Волині та інших областей.

(фельдшер, листопад-грудень 2016р.)

2. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз.

3. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

затвердження нових зразків дипломів. Доповідач повідомила, що на підставі 

наказу Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 року №701, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за 

№964/29094 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 12 травня 2015 року №525» розроблено форми диплома молодшого 

спеціаліста, диплома молодшого спеціаліста з відзнакою, додатка до диплома 

молодшого спеціаліста, диплома бакалавра, диплома бакалавра з відзнакою, 

додаток до диплома бакалавра європейського зразка та академічної довідки.
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Савчук О.М. винесла на розгляд членів педагогічної ради ЛБМК нові зразки 

документів.

УХВАЛИЛИ:

3.1) Затвердити запропоновані зразки дипломів, додатків до дипломів та 

академічної довідки.

3.2) У 2017 році виготовляти документи про освіту затвердженого зразка.

9

Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович
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ПРОТОКОЛ №3

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 29Л2.2016 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 66 осіб
Відсутні: Базюк В.Д., Гадай І.В., Кричфалушій Г.Ф., Мазепа О.С.,
Неділько І.М., Шуляк Н.С.

Порядок денний:

1. Про підсумки навчально-виховної роботи коледжу за І семестр 2016-2017н.р.. 

(доповідачі -  заступник директора з навчальної роботи Савчук О.М., заступник 

директора з гуманітарної освіти та виховання Лазько AM.).

2. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради (доповідач -  

заступник директора з навчальної роботи Савчук О.М.).

3. Про затвердження Правил прийому до Луцького базового медичного 

коледжу для здобуття ступеня бакалавра в 2017 році (доповідач -  

Нечипорук В.М., відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК).

1. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора з навчальної роботи, про підсумки 

навчальної роботи коледжу за І семестр 2016-2017н.р..

Лазько А.М., заступника директора з гуманітарної освіти та виховання, 

про підсумки виховної роботи коледжу за І семестр 2016-2017н.р.. 

ВИСТУПИЛИ:

Об дар В.Л., методист коледжу, ознайомила присутніх із результатами 

роботи членів комісії із вивчення стану навчально-методичного забезпечення 

кабінетів (лабораторій) коледжу.



УХВАЛИЛИ:

1Л) Інформацію про підсумки навчально-виховної роботи коледжу за І 

семестр 2016-2017н.р. прийняти до відома.

1.2) Дозволити студентам групи М-11 Формазюк О., групи А-32 Дудці М., 

Брик А., групи Ф-20 Гожик X., Кривко Н., групи Ф-31 Калішу Т., Пархомею М., 

Колосу А., Копейці А., групи Ф-40 Курці А. ліквідувати наявні заборгованості 

до початку II семестру 2016-2017 н.р..

1.3) Студентці групи М-41 Лесик І. продовжити термін ліквідації 

заборгованості у зв’язку з хворобою.

1.4) Керівникам груп при проведенні виховної роботи належну увагу 

приділяти змісту заходів з національно-патріотичного виховання.

(голова МО керівників груп, упродовж II семестру 2016-2017н.р.)

1.5) Активізувати роботу щодо вдосконалення системи студентського 

самоврядування, формування в студентської молоді престижу участі в 

діяльності студентських самоврядних органів.

(заступник директора з гуманітарної освіти та виховання,

упродовж II семестру 2016-2017н.р.)

1.6) Викладачам надалі поновлювати і вдосконалювати навчально- 

методичні комплекси відповідно до навчальних програм і робочих програм 

навчальних дисциплін, продовжувати працювати над створенням навчально- 

методичних матеріалів для організації самостійної роботи студентів, а також 

навчально-методичних матеріалів на електронних носіях.

(викладачі коледжу, постійно)

1.7) Викладачам допрацювати навчально-методичне забезпечення 

кабінетів (відповідно до рекомендацій і зауважень членів комісії з огляду 

кабінетів).

(викладачі коледжу, до 16.01.2017 р.)

1.8) Членам комісії з огляду кабінетів провести повторний огляд 

навчально-методичного і матеріального забезпечення кабінетів та лабораторій.

(члени комісії з огляду кабінетів, упродовж 16-20.01.2017 р.)
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2. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора з навчальної роботи, про виконання 

рішень попередніх засідань педагогічної ради.

УХВАЛИЛИ:

2.1) Включати до плану роботи циклових комісій питання про 

удосконалення форм і методів контролю знань студентів.

(голови цк, упродовж II семестру 2016-2017н.р.,

І семестру 2017-2018н.р.)

2.3) Удосконалювати форми контролю самостійної позааудиторної 

роботи студентів.

(викладачі коледжу, постійно)

3. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про затвердження Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу 

для здобуття ступеня бакалавра в 2017 році.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Правила прийому до ЛБМК для здобуття ступеня бакалавра в 

2017 році.
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Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович



ПРОТОКОЛ №4

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 22.02.2017 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 70 осіб
Відсутні: Кормош Н.М., Мельник Б.В.

Порядок денний:

1. Про правила призначення стипендій студентам Луцького базового медичного 

коледжу (доповідач -  заступник директора ЛБМК з навчальної роботи 

Савчук О.М.).

1. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

правила призначення стипендій студентам Луцького базового медичного 

коледжу.

ВИСТУПИЛИ:

Хмелькова А.І., директор ЛБМК.

Лазько А.М., заступник директора ЛБМК з гуманітарної освіти та 

виховання.

Оленюк Н.І., голова студентської ради ЛБМК.

Дзвінчук Ю.В., голова студентського ПК.

Люшук К.Ю., методист ЛБМК з наукової роботи.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити правила призначення академічних стипендій студентам

Луцького базового медичного коледжу.

Г олова _________________ А.І.Хмелькова

Секретар _________________ Г.О.Шукалович



ПРОТОКОЛ №5

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 02.03.2017 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Савчук О.М.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 50 осіб
Відсутні: Базилюк В.І., Барна Л.Й., Бойко Т.І., Василюк О.П., Васюхник О.А., 
Вітріченко О.Є., Волчкович В.В., Комариця М.М., Кондриков Д.Ю., 
КостюкС.В., Краснюк С.М., Луцик Л.Ф., Мельник Б.В., Неділько І.М., 
Остап’юк Л.Г., Павлюк Н.М., Пастрик Т.В., Патракеєва Л.Я., Пенько В.Л., 
Ліщенко Л.В., Фещак В.В., Хмелькова А.І.

Порядок денний:

1. Про реалізацію в коледжі Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді (доповідач -  заступник директора з гуманітарної освіти та 

виховання Лазько А.М.).

- Про роль навчальних дисциплін у формуванні національної свідомості 

студентської молоді (доповідачі -  голови циклових комісій).

- Про зміст діяльності органів студентського самоврядування з розвитку 

патріотичної свідомості, збереження та шанування національної пам’яті 

(доповідач -  голова студентського ПК Дзвінчук Ю.В.).

1. СЛУХАЛИ:

Лазько А.М., заступника директора ЛБМК з гуманітарної освіти та 

виховання, про реалізацію в коледжі Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді.

Голів циклових комісій про роль навчальних дисциплін у формуванні 

національної свідомості студентської молоді.

ВИСТУПИЛИ:

Коцар В.М., голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін.
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Нечипорук В.М., голова методичного об’єднання керівників груп.

Федонюк Н.Р., голова циклової комісії терапевтичних дисциплін.

Дзвінчук Ю.В., голову студентського профкому ЛБМК, про зміст 

діяльності органів студентського самоврядування з розвитку патріотичної 

свідомості, збереження та шанування національної пам’яті.

УХВАЛИЛИ:

1.1) Розробити Концепцію національно-патріотичного виховання 

студентів ЛБМК.

(директор з гуманітарної освіти та виховання Лазько А.М., до 01.10.2017 р.)

1.2) Створити Книгу пам’яті Олександра Сивого.

(творча група у складі Лазько А.М., Луцик Л.Ф., Драбант С.С., 

БазилюкаВ.І., Радько О.Г., Нечипорук В.М., Габрилевич О.М.,

Семенюк Л.В., до 01.01.2018 р.)

1.3) Для покращення ефективності національно-патріотичного виховання 

в коледжі включити виховні години у розклад навчальних занять.

(заступник директора з навчальної роботи Савчук О.М., з 01.09.2017 р.)

Г олова 

Секретар

О.М.Савчук

Г.О.Шукалович



ПРОТОКОЛ №6

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 27.04.2017 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Савчук О.М.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 64 особи
Відсутні: Базюк В.Д., Волчкович В.В., Гадай І.В., Кондриков Д.Ю.,
Костюк С.В., Краснюк С.М., Мазепа-Новак Х.О., Павлюк Н.М.

Порядок денний:

1. Про формування професійної компетентності студентів спеціальності 

«Лікувальна справа» (доповідач -  завідувач відділення №2 Патракеєва Л.Я.).

- про запровадження новітніх педагогічних технологій викладачами 

вузьких дисциплін терапевтичної та хірургічної циклових комісій (доповідачі -  

голови цк Грибок М.В., Федонюк Н.Р.).

- про якість знань і практичних навичок студентів спеціальності 

«Лікувальна справа» за результатами замірів практичних навичок (доповідач -  

завідувач навчально-виробничої практики Шумська В.П.).

1. СЛУХАЛИ:

Патракеєву Л.Я., завідувача відділення №2, про формування професійної 

компетентності студентів спеціальності «Лікувальна справа».

ВИСТУПИЛИ:

Федонюк Н.Р., голова циклової комісії терапевтичних дисциплін, про 

запровадження новітніх педагогічних технологій викладачами вузьких

дисциплін терапевтичної циклової комісії.

Грибок М.В., голова циклової комісії хірургічних дисциплін, про 

запровадження новітніх педагогічних технологій викладачами вузьких

дисциплін хірургічної циклової комісії.
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Шумська В.П., завідувач навчально-виробничої практики, про якість 

знань і практичних навичок студентів спеціальності «Лікувальна справа» за 

результатами замірів практичних навичок.

УХВАЛИЛИ:

1.1) У процесі відпрацювання практичних навичок і виробленні вмінь 

керуватися вимогами Уніфікованих клінічних протоколів з різних напрямів 

лікування та надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.

(викладачі клінічних дисциплін, постійно)

1.2) Для досягнення достатньої об’єктивності в оцінюванні знань 

студентів викладачам навчальних дисциплін чітко дотримуватися критеріїв 

оцінювання з мотивацією оцінки.

(викладачі коледжу, постійно)

Г олова _________________ А.І.Хмелькова

Секретар _________________ Г.О.Шукалович



ПРОТОКОЛ №7

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 29.05.2017 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 66 осіб
Відсутні: Базюк В.Д., Гадай І.В., Кричфалушій Г.Ф., Мазепа О.С.,
Неділько І.М., Шуляк Н.С.

Порядок денний:

1. Про затвердження Правил прийому до Луцького базового медичного 

коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 

2017 році (доповідач -  Савчук О.М., заступник директора ЛБМК з навчальної 

роботи).

2. Про затвердження Положення про приймальну комісію Луцького базового 

медичного коледжу, яка здійснює прийом вступників для здобуття освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (доповідач -  

відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК Нечипорук В.М.).

3. Про внесення змін до Правил прийому до ЛБМК для здобуття ступеня 

бакалавра у 2017 році (доповідач -відповідальний секретар приймальної 

комісії ЛБМК Нечипорук В.М.).

1. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

затвердження Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році. 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Правила прийому до ЛБМК для здобуття освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.

2. СЛУХАЛИ:



Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про затвердження Положення про приймальну комісію Луцького базового 

медичного коледжу, яка здійснює прийом вступників для здобуття освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про приймальну комісію Луцького базового 

медичного коледжу, яка здійснює прийом вступників для здобуття освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.

3. СЛУХАЛИ:
Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про внесення змін до Правил прийому до ЛБМК для здобуття ступеня 

бакалавра у 2017 році.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до Правил прийому до Луцького базового медичного 

коледжу для здобуття ступеня бакалавра в 2017 році.

Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович



ПРОТОКОЛ №8

від 30.06.2017р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 67 осіб
Відсутні: Краснюк С.М., Мазепа О.С., Павлюк Н.М., Пастрик Т.В., Шустер Л.А. 

Порядок денний:

1. Про підсумки навчально-виховної роботи коледжу за II семестр 2016

2017 н.р. (доповідачі -  заступник директора ЛБМК з навчальної роботи 

Савчук О.М., заступник директора ЛБМК з гуманітарної освіти та виховання 

Лазько А.М.).

2. Про результати ККЕ (доповідачі -  завідувачі відділень Хом’як Л.В., 

Патракеєва ЛЯ., Андрощук О.В.).

3. Про планування роботи коледжу на 2017-2018 н.р. в умовах реформування 

вищої освіти України (доповідач -  директор ЛБМК Хмелькова А.І.).

1. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

підсумки навчальної роботи коледжу за II семестр 2016-2017 н.р.

Лазько А.М., заступника директора з гуманітарної освіти та виховання 

ЛБМК, про підсумки виховної роботи коледжу за II семестр 2016-2017н.р.. 

ВИСТУПИЛИ:

Хом’як Л.В., завідувач відділення №1.

Люшук К.Ю., викладач хімії.

Ничипорук С.А., викладач математики.

Приступа Л.В., викладач біології.

Патракеєва ЛЯ., завідувач відділення №2.

Андрощук О.В., завідувач відділення №3.

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

УХВАЛИЛИ:



1.1) Рекомендувати директору ЛБМК відрахувати студентку групи Л-32 

Возняк А. з числа студентів коледжу як таку, яка отримала на тестовому 

екзамені «Крок М Лабораторна діагностика 2017 рік» результат «не склав».

1.2) Студенту групи Ф-20 Кравчуку А. продовжити термін ліквідації 

заборгованості у зв’язку з хворобою.

1.3) Дозволити студентам групи М-11 Баглик А., Бурді І., Каленюк А., 

Берлач М., Смічик М., групи Ф-20 Кривко М., Шкрабі О., Михальчук О., групи 

Ф-21 Кардашук Т. ліквідувати наявні заборгованості до 01.09.2017 р..

1.4) Затвердити графік відпрацювань заборгованостей студентами на 

канікулярний період.

1.5) Кураторам груп довести до відома студентів, які мають 

заборгованості, вищеназваний графік відпрацювань.

1.6) Затвердити Правила призначення соціальних стипендій.

2. СЛУХАЛИ:

Хом’як Л.В., завідувача відділення №1, про результати комплексного 

кваліфікаційного екзамену з фаху у студентів спеціальності «Сестринська 

справа».

Патракеєву Л.Я., завідувача відділення №2, про результати здачі 

комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Лікувальна справа».

Андрощук О.В., завідувача відділення №3, про результати комплексного 

кваліфікаційного екзамену з фаху на спеціальностях «Фармація» та 

«Лабораторна діагностика».

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про планування роботи коледжу на 

2017-2018 н.р. в умовах реформування вищої освіти України.

УХВАЛИЛИ:

Проект плану роботи коледжу на 2017-2018 н.р. взяти за основу.

Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович



ПРОТОКОЛ№1

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 31.08.2017 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 65 осіб
Відсутні: Базюк В.Д., Бідзюра І.Г., Вітер В.С., Вознюк Т.В., Горбатюк А.П., 
Комариця М.М., Крупінський О.Є., Кухарук Ф.О., Павлюк Н.Л.

Порядок денний:

1. Про підсумки роботи педагогічного колективу коледжу в 2016-2017 н.р. та 

планування роботи на 2017-2018 н.р. (доповідачі -  директор ЛБМК 

Хмелькова А.І., керівники адміністративних підрозділів).

2. Про підсумки роботи приймальної комісії у 2017 році (доповідач -  

відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК Нечипорук В.М.).

3. Про план роботи педагогічного колективу коледжу з організації та 

проведення прийому вступників у 2018 році (доповідач -  відповідальний 

секретар приймальної комісії ЛБМК Нечипорук В.М.).

4. Про план заходів із профорієнтаційної роботи серед молоді на 2017-2018 н.р. 

(доповідач -  відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК 

Нечипорук В.М.).

5. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про підсумки роботи педагогічного 

колективу коледжу за 2016-2017 н.р. та планування роботи на 2017-2018 н.р.. 

ВИСТУПИЛИ:

Савчук О.М., заступник директора ЛБМК з навчальної роботи.

Лазько А.М., заступник директора ЛБМК з гуманітарної освіти та

виховання.



Шумська В.П., завідувач навчально-виробничої практики ЛБМК.

Козира Є.В., завідувач методичного кабінету ЛБМК.

Василюк О.П., завідувач відділення післядипломної освіти ЛБМК. 

Патракеєва Л.Я., завідувач відділення №2.

Волчкович В.В., керівник фізичного виховання.

УХВАЛИЛИ:

1.1) Інформацію прийняти до відома.

1.2) Головам циклових комісій при затвердженні робочих програм з 

навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки врахувати 

зміни, відповідно до вимог та рекомендацій сучасної системи охорони здоров’я.

(голови цк, до 15.09.2017р.)

2. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про підсумки роботи приймальної комісії у 2017 році.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про план роботи педагогічного колективу коледжу з організації та проведення 

прийому вступників у 2018 році.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи педагогічного колективу коледжу з організації та 

проведення прийому вступників у 2018 році.

4. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про план заходів із профорієнтаційної роботи серед молоді на 2017-2018 н.р.. 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план заходів із профорієнтаційної роботи серед молоді на 

2017-2018 н.р.

5. СЛУХАЛИ:



Хом’як Л.В., завідувача відділення №1, про те, що звільнилося 1 місце на 

навчання за кошти бюджету у групі М-21.

ВИСТУПИЛИ:

Мазепа-Новак Х.О., керівник групи М-21.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати директору ЛБМК перевести з навчання за кошти фізичних 

осіб на навчання за кошти бюджету студентку групи М-21 Дейнеку Б. 

(одноголосне рішення).

Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович



ПРОТОКОЛ №2

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 26Л0.2017 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 58 осіб
Відсутні: Базилюк В.І., Вітер В.С., Вітріченко О.Є., Гадай І.В., Гащишин Т.К., 
Горбатюк А.П., Кондриков Д.Ю., Костюк С.В., Кричфалушій Г.Ф., 
Кухарук Ф.О., Недільська О.В., Нечипорук В.М., Пенько В.Л., Радько Л.В., 
Радько О.Г., Хом’як Л.В.

Порядок денний:

1. Про особливості адаптації студентів новонабраних груп:

- про стан адаптованості до умов навчального процесу (доповідачі -  

завідувач відділення №2 Патракеєва ЛЯ., завідувач відділення №3 

Андрощук О.В., голова цк гуманітарних, соціально-економічних та 

загальноосвітніх дисциплін Демчук В.Б.);

- про проблеми психологічної адаптації студентів (доповідач -  психолог 

ЛБМК Ліщенко Л.В.);

- про особливості соціальної адаптації студентів (доповідач -  голова 

студентського ПК Дзвінчук Ю.В.).

1. СЛУХАЛИ:

Демчук В.Б., голову циклової комісії гуманітарних, соціально- 

економічних та загальноосвітніх дисциплін, про стан адаптованості до умов 

навчального процесу у коледжі студентів групи М-11.

Патракеєву ЛЯ., завідувача відділення №2, про стан адаптованості 

студентів груп М-22, А-22, Ф-10, Ф-11 до умов навчального процесу в коледжі.

Андрощук О.В., завідувача відділення №3, про стан адаптованості 

студентів груп Фм-11 та Фм-22 до умов навчального процесу в коледжі.



Тіщенко Л.В., психолога коледжу, про проблеми психологічної адаптації 

студентів.

Дзвінчук Ю.В., голову студентського профкому ЛБМК, про особливості 

соціальної адаптації студентів.

ВИСТУПИЛИ:

Барна Л.Й., керівник групи М-22.

Бідзюра І.Г., керівник групи Ф-11.

УХВАЛИЛИ:

1.1) Викладачам-предметникам та керівникам академічних груп 

активізувати індивідуальну роботу із невстигаючими студентами та студентами 

соціально вразливих категорій.

(викладачі коледжу, керівники груп, постійно)

1.2) Керівникам академічних груп провести зі студентами бесіди з питань 

раціональної організації режиму дня та навчання.

(керівники груп, до 15.11.2017р.)

1.3) Практичному психологу коледжу продовжити роботу із студентами, 

які потребують особливої уваги та сприяти їх адаптованості до умов навчання в 

коледжі.

(психолог, упродовж року)

1.4) Керівникам академічних груп підготувати інформацію про умови 

навчання у коледжі та стан успішності студентів на загальноколеджеву 

баьківську конференцію.

(керівники груп, до 15.11.2017р.)

1.5) Керівникам гуртків художньої самодіяльності, волонтерських 

гуртків, спортивних секцій, органам студентського самоврядування 

активізувати роботу по залученню студентів груп нового набору до 

громадського життя коледжу.

(листопад-грудень 2017р.)

Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович



ПРОТОКОЛ №3

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 29Л2.2017 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 65 осіб
Відсутні: Василюк О.П., Вітер В.С., Костюк С.В., Кухарук Ф.О.,
Наконечна Н.Л., Остап’юк Л.Г., Радько О.Г., Ружицька О.Б., Федосова Р.І.

Порядок денний:

1. Про підсумки навчально-виховної роботи коледжу за І семестр 2017-2018н.р.. 

(доповідачі -  заступник директора з навчальної роботи Савчук О.М., заступник 

директора з гуманітарної освіти та виховання Лазько А.М.).

2. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради (доповідач -  

заступник директора з навчальної роботи Савчук О.М.).

3. Про затвердження Правил прийому до Луцького базового медичного 

коледжу для здобуття ступеня бакалавра в 2018 році (доповідач -  

Нечипорук В.М., відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК).

4. Про затвердження Правил прийому до Луцького базового медичного 

коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 

2018 році (доповідач -  Нечипорук В.М., відповідальний секретар приймальної 

комісії ЛБМК).

5. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора з навчальної роботи, про підсумки 

навчальної роботи коледжу за І семестр 2017-2018 н.р..

Лазько А.М., заступника директора з гуманітарної освіти та виховання, 

про підсумки виховної роботи коледжу за І семестр 2017-2018 н.р.. 

УХВАЛИЛИ:



1.1) Інформацію про підсумки навчально-виховної роботи коледжу за І 

семестр 2017-2018н.р. прийняти до відома.

1.2) Дозволити студентам групи Ф-20 Батан І., Ф-21 Матвійчук М. і

Климчук І., Ф-10 Семенюк М., М-21 Берлач М., Смічик М., Бурді І.

ліквідувати наявні заборгованості до 15.01.18р. (одноголосне рішення).

1.3) Відповідно до положення про організацію навчального процесу 

рекомендувати директору ЛБМК виключити студента групи А-22 Кирилюка Д. 

як такого, що не виконав навчальний план. Результати голосування: «за» 

проголосувало 59 осіб, «проти» -  0 осіб, 6 осіб утрималося від голосування.

1.4) Затвердити графік відпрацювань заборгованостей студентами на 

канікулярний період.

1.5) Керівникам груп довести до відома студентів, які мають 

заборгованості, вищеназваний графік відпрацювань.

1.6) Керівникам груп при проведенні виховної роботи у II семестрі 

належну увагу приділяти екскурсійно-туристським поїздкам.

(Нечипорук В.М., упродовж II семестру)

1.7) Продовжувати роботу щодо вдосконалення системи студентського 

самоврядування, формування в студентської молоді престижу участі в 

діяльності студентських самоврядних органів.

(Лазько А.М., постійно)

1.8) На виконання розпорядження голови Волинської обласної державної 

адміністрації від 13.12.2017 р. № 626 «Про затвердження Переліку заходів щодо 

покращення стану антитерорестичного захисту закладів освіти області» 

розробити та втілювати заходи щодо покращення стану антитерорестичного 

захисту ЛБМК.

(Фещак В.В., керівники групи, постійно)

2. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора з навчальної роботи, про виконання 

рішень попередніх засідань педагогічної ради.

УХВАЛИЛИ:



2.1) Керівникам груп при проведенні виховної роботи належну увагу 

приділяти змісту заходів з національно-патріотичного виховання.

(керівники груп, упродовж року)

2.2) Викладачам надалі поновлювати і вдосконалювати навчально- 

методичні комплекси відповідно до навчальних програм і робочих програм 

навчальних дисциплін, продовжувати працювати над створенням навчально- 

методичних матеріалів для організації самостійної роботи студентів, а також 

навчально-методичних матеріалів на електронних носіях.

(викладачі коледжу, постійно)

2.3) У процесі відпрацювання практичних навичок і виробленні вмінь 

керуватися вимогами Уніфікованих клінічних протоколів з різних напрямів 

лікування та надання медичної допомоги на догоспітальному етапі.

(викладачі клінічних дисциплін, постійно)

2.4) Для досягнення достатньої об’єктивності в оцінюванні знань 

студентів викладачам навчальних дисциплін чітко дотримуватися критеріїв 

оцінювання з мотивацією оцінки.

(викладачі коледжу, постійно)

3. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про затвердження Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу 

для здобуття ступеня бакалавра в 2018 році.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Правила прийому до ЛБМК для здобуття ступеня бакалавра в 

2018 році.

4. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про затвердження Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 

році.

УХВАЛИЛИ:



Затвердити Правила прийому до ЛБМК для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 році.

5. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про затвердження лімітів стипендіатів, 

у тому числі стипендіатів-відмінників.

УХВАЛИЛИ:

5.1) Встановити ліміт стипендіатів 45% (одноголосне рішення).

5.2) Встановити ліміт стипендіатів-відмінників 4,5% (одноголосне 

рішення).

Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович



ПРОТОКОЛ №4

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 22.02.2018 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 56 осіб
Відсутні: Базюк В.Д., Бойко T.L., Вітріченко О.Є., Волчкович В.В.,
ДержайВ.А., Кормош Н.М., Кричфалушій Г.Ф., Мазепа О.С., Мазепа- 
НовакХ.О., Неділько І.М., Недільська О.В., Остап’юк Л.Г., Павлюк Н.М., 
Пахарчук С.М., Прогонюк Н.Я., Ружицька О.Б., Самусь С.О., Шустер Л.А.

Порядок денний:

1. Про викладання іноземної мови за професійним спрямуванням як фактор 

формування високоякісних спеціалістів:

- про форми та методи роботи при викладанні іноземної мови за 

професійним спрямуванням (доповідач -  голова циклової комісії іноземних мов 

Гальчун Н.П.);

- про самостійну роботу з іноземної мови за професійним спрямуванням як 

засіб поглиблення знань студентів (доповідач -  викладач англійської мови 

Вознюк Т.В.);

- про науково-пошукову роботу з іноземної мови за професійним 

спрямуванням як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів (доповідач 

-  викладач іноземних мов Шукалович Г.О.).

2. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Гальчун Н.П., голову циклової комісії іноземних мов ЛБМК, про форми 

та методи роботи при викладанні іноземної мови за професійним 

спрямуванням.



Вознюк Т.В., викладача англійської мови ЛБМК, про самостійну роботу з 

іноземної мови за професійним спрямуванням як засіб поглиблення знань 

студентів.

Шукалович Г.О., викладача іноземних мов ЛБМК, про науково-пошукову 

роботу з іноземної мови за професійним спрямуванням як засіб активізації 

пізнавальної діяльності студентів.

УХВАЛИЛИ:

1.1) 3 метою подальшого впровадження інноваційних технологій 

навчання при викладанні іноземних мов (за професійним спрямуванням) 

викладачам завершити створення мультимедійних презентацій для засвоєння 

лексики медичної термінології.

(викладачі іноземних мов, до грудня 2018 р.)

1.2) Враховуючи потреби сьогодення створити банк відеоматеріалів для 

забезпечення викладання навчальної дисципліни «Англійська мова (за 

професійним спрямуванням)».

(викладачі іноземних мов, до грудня 2018 р.)

1.3) Для забезпечення якісної організації самостійної роботи студентів з 

іноземних мов (за професійним спрямуванням) створити медіатеку методичних 

розробок для організації самостійної роботи та розмістити її на сайті коледжу.

(викладачі іноземних мов, до травня 2018 р.)

2. СЛУХАЛИ:

Жулковського Ю.В., працівника СБУ, про першочергові дії керівництва і 

працівників коледжу у разі загрози вчинення терористичних або диверсійних 

актів.

УХВАЛИЛИ:

2.1) Інформацію прийняти до відома.

2. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про зміну ліміту стипендіатів- 

відмінників.

УХВАЛИЛИ:



2.2) Збільшити ліміт стипендіатів-ві дмінників на II семестр 2017-2018 н.р. 

до 16% (одноголосне рішення).

2. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора з навчальної роботи, про звільнення 

від ДПА студентки групи Ф-21 Іванчик М..

УХВАЛИЛИ:

2.3) Рекомендувати директору ЛБМК Хмельковій А.І. звільнити 

студентку групи Ф-21 Іванчик М. від здачі ДПА за станом здоров’я 

(одноголосне рішення).

Г олова _________________ А.І.Хмелькова

Секретар _________________ Г.О.Шукалович



ПРОТОКОЛ №5

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 03.05.2018 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 62 особи
Відсутні: Бойко Т.І., Василюк О.П., Волчкович В.В., Грибок М.В.,
Кухарук Ф.О., Мазепа О.С., Наконечна Н.Л., Остап’юк Л.Г., Павлюк Н.М., 
Ружицька О.Б., Шустер Л.А.

Порядок денний:

1. Про стан викладання предметів загальноосвітньої підготовки в ЛБМК 

(доповідач -  завідувач відділення загальноосвітніх дисциплін Міщенко І.В.).

2. Про аналіз успішності студентів з предметів загальноосвітньої підготовки 

(доповідач -  голова циклової комісії фізико-математичних дисциплін 

Коцар В.М.).

3. Про підготовку до ЗНО з української мови (доповідач -  завідувач відділення 

загальноосвітніх дисциплін Міщенко І.В.).

4. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Міщенко І.В., завідувача відділення загальноосвітніх дисциплін, про 

стан викладання предметів загальноосвітньої підготовки в ЛБМК. 

УХВАЛИЛИ:

1.1) Викладачам загальноосвітніх дисциплін привести навчально - 

методичне забезпечення у відповідність до нових навчальних програм, які 

затверджені наказом МОН України від 20.04.2018 р. №408.

(викладачі відділення, до 31.08.2018р.)
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1.2) Викладачам загальноосвітніх дисциплін продовжити роботу над 

створенням матеріалів на електронних носіях з метою підвищення 

ефективності освітнього процесу відповідно до нових навчальних програм.

(упродовж 2018-2019 н.р.)

2. СЛУХАЛИ:

Коцар В.М., голову циклової комісії фізико-математичних дисциплін, 

про аналіз успішності студентів з предметів загальноосвітньої підготовки. 

УХВАЛИЛИ:

Практичному психологу розробити комплекс заходів, які сприятимуть 

формуванню позитивного морально-психологічного клімату в академічних 

групах.

(психолог коледжу, до 01.09.2018 р.)

3. СЛУХАЛИ:

Міщенко І.В., завідувача відділення загальноосвітніх дисциплін, про 

підготовку до ЗНО з української мови.

УХВАЛИЛИ:

Викладачам дисциплін, з яких передбачено проведення ДПА у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання, доопрацювати і розширити базу 

тестів для підготовки до ЗНО.

(упродовж 2018-2019 н.р.)

Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович
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ПРОТОКОЛ №6

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 29.06.2018 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 63 особи
Відсутні: Базюк В.Д., Бойко Т.І., Василюк О.П., Грибок М.В., Кухарук Ф.О., 
Мазепа О.С., Наконечна Н.Л., Остап’юк Л.Г., Петриченко Б.Д., Пилипчук В.В.

Порядок денний:

1. Про підсумки навчально-виховної роботи коледжу за ІІ семестр 2017

2018 н.р. (доповідачі -  директор ЛБМК Хмелькова А.І., заступник директора 

ЛБМК з навчальної роботи Савчук О.М., заступник директора ЛБМК з 

гуманітарної освіти та виховання Лазько А.М.).

2. Ознайомлення з проектом плану роботи коледжу на 2018-2019 н.р. 

(доповідач -  заступник директора ЛБМК з навчальної роботи Савчук О.М.).

3. Про результати ККЕ (доповідачі -  завідувачі відділень Хом’як Л.В., 

Патракеєва Л.Я., Андрощук О.В.).

4. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

підсумки навчальної роботи коледжу за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Лазько А.М., заступника директора з гуманітарної освіти та виховання 

ЛБМК, про підсумки виховної роботи коледжу за ІІ семестр 2017-2018 н.р.

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про науково-дослідну роботу в

коледжі.
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ВИСТУПИЛИ:

Обдар В.Л., методист ЛБМК.

Тіщенко Л.В., психолог ЛБМК.

Міщенко І.В., завідувач відділення загальноосвітніх дисциплін. 

УХВАЛИЛИ:

1.1) Рекомендувати директору ЛБМК відрахувати студентів групи Мб-11 

Полонську А., Самчук В. із числа студентів коледжу як таких, що не виконали 

навчальний план (одноголосне рішення).

1.2) Дозволити студентам групи Ф-21 Ничипорук М., групи М-21 

Артишук І., Берлач М., Філюк Б., Шмагленко Ю., Баглик А., Вербіцькій М., 

групи А-22 Громі Я., Приймачек В., Шумік І., Маркевич І., Мацюк І., 

Мойсеєнко А. і Чижук М., групи М-22 Мілешко С. ліквідувати наявні 

заборгованості до 01.09.2018 р. (одноголосне рішення).

1.3) Перенести рішення щодо студентки групи Ф-20 Курапової І. на 

засідання педагогічної ради коледжу у серпні 2018 р. (одноголосне рішення).

1.4) Затвердити графік відпрацювань заборгованостей студентами на 

канікулярний період.

1.5) Кураторам груп довести до відома студентів, які мають 

заборгованості, вищеназваний графік відпрацювань.

2. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

планування роботи коледжу на 2018-2019 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Проект плану роботи коледжу на 2018-2019 н.р. взяти за основу.

3. СЛУХАЛИ:

Хом’як Л.В., завідувача відділення №1, про результати комплексного 

кваліфікаційного екзамену з фаху у студентів спеціальності «Сестринська 

справа».

Патракеєву Л.Я., завідувача відділення №2, про результати здачі 

комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Лікувальна справа».
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Андрощук О.В., завідувача відділення №3, про результати комплексного 

кваліфікаційного екзамену з фаху на спеціальностях «Фармація» та 

«Лабораторна діагностика».

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

4. СЛУХАЛИ:

Хом’як Л.В., завідувача відділення №1, про те, що звільнилися місця на 

навчання за кошти бюджету у групах М-22 (2 місця) та М-31 (1 місце). 

ВИСТУПИЛИ:

Барна Л.Й., керівник групи М-22.

Ничипорук С.А., керівник групи М-31.

УХВАЛИЛИ:

4.1) Рекомендувати директору ЛБМК перевести з навчання за кошти 

фізичних осіб на навчання за кошти бюджету студентів групи М-22 Біліч С. і 

Ткачук В. (одноголосне рішення).

4.2) Рекомендувати директору ЛБМК перевести з навчання за кошти 

фізичних осіб на навчання за кошти бюджету студентку групи М-31 

Гаврилюк Т. (одноголосне рішення).

4. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про затвердження ліміту стипендіатів- 

відмінників.

УХВАЛИЛИ:

4.3) Встановити ліміт стипендіатів-відмінників 16% (одноголосне 

рішення).

4. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про внесення змін до Правил прийому до ЛБМК для здобуття ступеня 

бакалавра у 2018 році.
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УХВАЛИЛИ:

4.4) Затвердити зміни до Правил прийому до Луцького базового

медичного коледжу для здобуття ступеня бакалавра в 2018 році.

4. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про внесення змін до Правил прийому до ЛБМК для здобуття освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році.

УХВАЛИЛИ:

4.5) Затвердити зміни до Правил прийому до Луцького базового

медичного коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста в 2018 році.

4. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про внесення змін до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на 

участь у конкурсному відборі до ЛБМК у 2018 році.

УХВАЛИЛИ:

4.6) Затвердити зміни до Порядку подання та розгляду заяв в електронній 

формі на участь у конкурсному відборі до ЛБМК у 2018 році.

Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович
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ПРОТОКОЛ№1

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 31.08.2018 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 66 осіб
Відсутні: Грибок М.В., Крупінський О.Є., Хом’як Л.В.

Порядок денний:

1. Про підсумки роботи педагогічного колективу коледжу в 2017-2018 н.р. та 

планування роботи на 2018-2019 н.р. (доповідач -  директор ЛБМК 

Хмелькова А.І.).

2. Про підсумки роботи приймальної комісії у 2018 році (доповідач -  

відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК Нечипорук В.М.).

3. Про план роботи педагогічного колективу коледжу з організації та 

проведення прийому вступників у 2019 році (доповідач -  відповідальний 

секретар приймальної комісії ЛБМК Нечипорук В.М.).

4. Про план заходів із профорієнтаційної роботи серед молоді на 2018-2019 н.р. 

(доповідач -  відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК 

Нечипорук В.М.).

5. Про затвердження навчальних планів та навчальних програм (доповідачі -  

заступник директора ЛБМК з навчальної роботи Савчук О.М., завідувач 

відділення загальноосвітніх дисциплін Міщенко І.В.).

6. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про підсумки роботи педагогічного 

колективу коледжу за 2017-2018 н.р. та планування роботи на 2018-2019 н.р.
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УХВАЛИЛИ:

1.1) Інформацію прийняти до відома.

1.2) Допустити студентку групи Ф-20 Курапову І.В. до занять з 1 вересня 

2018 року у складі групи Ф-30 (одноголосне рішення).

2. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про підсумки роботи приймальної комісії у 2018 році.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про план роботи педагогічного колективу коледжу з організації та проведення 

прийому вступників у 2019 році.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план роботи педагогічного колективу коледжу з організації та 

проведення прийому вступників у 2019 році.

4. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про план заходів із профорієнтаційної роботи серед молоді на 2018-2019 н.р. 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план заходів із профорієнтаційної роботи серед молоді на 

2018-2019 н.р.

5. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

затвердження навчальних планів та навчальних програм.

Міщенко І.В., завідувача відділення загальноосвітніх дисциплін, про 

затвердження освітньої програми профільної середньої освіти та навчальні 

плани для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної 

середньої освіти.
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Міщенко І.В., завідувача відділення загальноосвітніх дисциплін, про 

навчальні плани і програми підготовки молодших спеціалістів у 2018-2019 н.р. 

УХВАЛИЛИ:

5.1) Затвердити інтегрований навчальний план підготовки бакалавра- 

сестри медичної, напрям 6.120101 «Сестринська справа», галузь знань 1201 

«Медицина».

5.2) Затвердити робочі навчальні плани підготовки бакалавра-сестри 

медичної, напрям 6.120101 «Сестринська справа», галузь знань 1201 

«Медицина».

5.3) Затвердити освітню програму профільної середньої освіти та 

навчальні плани для підготовки молодших спеціалістів на основі базової 

загальної середньої освіти.

5.4) Затвердити навчальні плани і навчальні програми підготовки 

молодших спеціалістів на основі загальної середньої освіти.

6. СЛУХАЛИ:

Обдар В.Л., методиста ЛБМК, про вимоги до навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

6. СЛУХАЛИ:

Обдар В.Л., методиста ЛБМК, про вимоги до структури та змісту робочої 

програми навчальної дисципліни.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

6. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

особливості організації навчального процесу на 2018-2019 н.р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до розкладу дзвінків.
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Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович
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ПРОТОКОЛ №2

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 18.10.2018 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 60 осіб
Відсутні: Волчкович В.В., Жижара Б.М., Крупінський О.Є., Мельник Б.В., 
Нечипорук В.М., Подоляк І.В., Прогонюк Н.Я., Рачек О.І., Тіщенко Л.В, 
Хом’як Л.В.

Порядок денний:

1. Про завдання з адаптації студентів, які навчаються перший рік на основі 

базової загальної освіти, в умовах реформування профільної середньої освіти 

(доповідач -  завідувач відділення №4 Міщенко І.В.).

2. Про особливості адаптації студентів, які навчаються перший рік на основі 

повної загальної середньої освіти, до навчання у медичному коледжі (доповідач 

-  заступник директора ЛБМК з навчальної роботи Савчук О.М.).

3. Про академічну заборгованість студентки спеціальності 223 Медсестринство 

Лікувальна справа Курапової І.В. (доповідач -  завідувач відділення №2 

Патракеєва Л.Я.).

1. СЛУХАЛИ:

Міщенко І.В., завідувача відділення №4, про завдання з адаптації 

студентів, які навчаються перший рік на основі базової загальної освіти, в 

умовах реформування профільної середньої освіти.

УХВАЛИЛИ:

1.1) Викладачам коледжу удосконалювати форми індивідуальної роботи 

зі студентами груп нового набору.

(викладачі-предметники, постійно)
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1.2) Психологу коледжу спланувати заходи для надання психологічної 

допомоги студентам, які потребують посиленої педагогічної уваги.

(психолог, упродовж року)

2. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

особливості адаптації студентів, які навчаються перший рік на основі повної 

загаьної середньої освіти, до навчання у медичному коледжі.

УХВАЛИЛИ:

Керіникам груп з метою покращення адаптації студентів керуватися 

циклограмою роботи керівника групи на період адаптації.

(керівники груп, упродовж року)

3. СЛУХАЛИ:

Патракеєву Л.Я., завідувача відділення №2, про академічну 

заборгованість студентки спеціальності 223 Медсестринство Лікувальна справа 

Курапової І.В.

УХВАЛИЛИ:

Студентку ІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство Лікувальна справа 

Курапову І.В. перевести на ІІІ курс та надати право скласти ДПА з української 

мови у 2019 р. у терміни та у формі, визначені чинним законодавством 

(одноголосне рішення).

Г олова 

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович
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ПРОТОКОЛ №3

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 15.01.2019 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 70 осіб
Відсутні: Вітер В.С., Вознюк Т.В., Мельник Б.В.

Порядок денний:

1. Про підсумки освітньої роботи коледжу за І семестр 2018-2019 н.р. 

(доповідачі -  директор ЛБМК Хмелькова А.І., заступник директора з 

навчальної роботи Савчук О.М.).

2. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради (доповідач -  

заступник директора з навчальної роботи Савчук О.М.).

3. Про затвердження Положення про приймальну комісію Луцького базового 

медичного коледжу (для здобуття ступеня бакалавра в 2019 році) (доповідач -  

відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК Нечипорук В.М.).

4. Про затвердження Правил прийому до Луцького базового медичного 

коледжу для здобуття ступеня бакалавра в 2019 році (доповідач -  

відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК Нечипорук В.М.).

5. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про підсумки освітньої роботи 

коледжу за І семестр 2018-2019 н.р.

Савчук О.М., заступника директора з навчальної роботи, про підсумки 

навчальної роботи коледжу за І семестр 2018-2019 н.р.
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УХВАЛИЛИ:

1.1) Інформацію про підсумки навчально-виховної роботи коледжу за І 

семестр 2018-2019 н.р. прийняти до відома.

1.2) Відповідно до положення про організацію навчального процесу 

рекомендувати директору ЛБМК виключити студентку групи М-22 Попову Д., 

студентів групи Мб-21 Вербицьку А., Сергійчук П. як таких, що не виконали 

навчальний план (одноголосне рішення).

1.3) Уповноважити юрист-консульта коледжу погодити із службою у 

справах дітей питання про відрахування із числа студентів ЛБМК 

неповнолітню студентку групи А-22 Гладюк В. (одноголосне рішення).

2. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора з навчальної роботи, про виконання 

рішень попередніх засідань педагогічної ради.

УХВАЛИЛИ:

2.1) Викладачам-предметникам, керівникам академічних груп, 

практичному психологу коледжу проводити індивідуальну роботу із 

невстигаючими студентами та студентами соціально вразливих категорій.

(викладачі, психолог, керівники груп, постійно)

2.2) Керівникам груп при проведенні виховної роботи належну увагу 

приділяти змісту заходів з національно-патріотичного виховання, екскурсійно- 

туристським поїздкам.

(керівники груп, упродовж року)

2.3) Викладачам надалі поновлювати і вдосконалювати навчально- 

методичні комплекси відповідно до навчальних програм і робочих програм 

навчальних дисциплін, продовжувати працювати над створенням навчально- 

методичних матеріалів для організації самостійної роботи студентів, а також 

навчально-методичних матеріалів на електронних носіях.

(викладачі коледжу, постійно)
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2.3) Для досягнення достатньої об’єктивності в оцінюванні знань 

студентів викладачам навчальних дисциплін чітко дотримуватися критеріїв 

оцінювання з мотивацією оцінки.

(викладачі коледжу, постійно)

3. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про затвердження Положення про приймальну комісію Луцького базового 

медичного коледжу (для здобуття ступеня бакалавра в 2019 році).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про приймальну комісію Луцького базового 

медичного коледжу (для здобуття ступеня бакалавра в 2019 році).

4. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про затвердження Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу 

для здобуття ступеня бакалавра в 2019 році.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Правила прийому до ЛБМК для здобуття ступеня бакалавра в 

2019 році.

5. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про встановлення ліміту стипендіатів- 

відмінників на ІІ семестр 2018-2019н.р.

УХВАЛИЛИ:

5.1) Встановити ліміт стипендіатів-відмінників 10% (одноголосне 

рішення).

5. СЛУХАЛИ:

Хом’як Л.В., завідувача відділення №1, про те, що звільнилися місця на 

навчання за кошти бюджету у групах М-22 (1 місце), М-32 (1 місце) та М-31 (1 

місце).

ВИСТУПИЛИ:

Барна Л.Й., керівник групи М-32.
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Федонюк Н.Р., керівник групи М-22.

Мазепа-Новак Х.О., керівник групи М-31.

УХВАЛИЛИ:

5.2) Рекомендувати директору ЛБМК перевести з навчання за кошти

фізичних осіб на навчання за кошти бюджету студентку групи М-22

Ткачук С.А. (одноголосне рішення).

5.3) Рекомендувати директору ЛБМК перевести з навчання за кошти

фізичних осіб на навчання за кошти бюджету студентку групи М-31

Пальонку Л.С. (одноголосне рішення).

5.4) Рекомендувати директору ЛБМК перевести з навчання за кошти

фізичних осіб на навчання за кошти бюджету студентку групи М-32

Москалюк Я.О. (одноголосне рішення).

Голова _________________ А.І.Хмелькова

Секретар _________________ Г.О.Шукалович
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ПРОТОКОЛ №4

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 28.02.2019 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 58 осіб
Відсутні: Вітріченко О.Є., Грибок М.В., Кондриков Д.Ю., Лук’янчук С.М., 
Мельник Б.В., Павлюк Н.Л., Пахарчук С.М., Пенько В.Л., Пилипчук В.В., 
Рачек О.І., Ружицька О.Б., Самусь С.О., Федонюк Н.Р., Шустер Л.А.

Порядок денний:

1. Про завдання освітнього процесу щодо формування основних соціальних 

компетентностей студентів медичного коледжу (доповідач -  голова предметної 

комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Демчук В.Б.).

2. Про взаємовідносини викладача та студента як важливий фактор покращення 

якості освіти в сучасних умовах реформування освітнього процесу (доповідач -  

заступник директора з гуманітарної освіти та виховання Лазько А.М., 

співдоповідач -  викладач Струбіцька Н.Ю.).

3. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Демчук В.Б., голову предметної комісії загальноосвітніх, гуманітарних та 

соціально-економічних дисциплін, про завдання освітнього процесу щодо 

формування основних соціальних компетентностей студентів медичного 

коледжу.
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УХВАЛИЛИ:

1.1) Викладачам гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у 

процесі організації навчально-виховної роботи працювати над формуванням 

основних соціальних компетентностей.

1.2) Викладачам коледжу, керівникам груп у плани роботи включати 

систему навчально-виховних заходів, спрямованих на формування соціальних 

компетентностей.

1.3) Рекомендувати психологу, соціальному педагогу та керівникам груп 

проводити діагностику стану сформованості основних соціальних 

компетентностей студентів коледжу, використовуючи новітні комплекси 

методик.

2. СЛУХАЛИ:

Лазько А.М., заступника директора ЛБМК з гуманітарної освіти та 

виховання, про взаємовідносини викладача та студента як важливий фактор 

покращення якості освіти в сучасних умовах реформування освітнього процесу. 

ВИСТУПИЛИ:

Струбіцька Н.Ю., викладач основ медсестринства ЛБМК, керівник групи

М-11.

УХВАЛИЛИ:

2.1) Організувати для викладачів коледжу курси з сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.

(Крупінський О.Є., Коцар В.М., ІІ семестр 2018-2019 н.р.)

2.2) Провести серед викладачів коледжу діагностику рівня професійного 

вигорання.

(Пастрик Т.В., до квітня 2019 р.)

2.3) Практикувати різні методи вивчення думки студентів щодо 

взаємовідносин з викладачами.

(Лазько А.М., Тіщенко Л.В., постійно)
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3. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених для виплат матеріальної допомоги та 

заохочення студентам ЛБМК.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених для виплат 

матеріальної допомоги та заохочення студентам ЛБМК (одноголосне рішення).

Г олова _________________ А.І.Хмелькова

Секретар _________________ Г.О.Шукалович
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ПРОТОКОЛ №5

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 23.05.2019 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Г олова -  Савчук О.М.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 60 осіб
Відсутні: Базилюк В.І., Волчкович В.В., Держай В.А., Кондриков Д.Ю., 
Кричфалушій Г.Ф., Кухарук Ф.О., Пенько В.Л., Рачек О.І., Семенюк О.М., 
Хмелькова А.І.

Порядок денний:

1. Про формування професійної компетентності студентів спеціальності 

«Медсестринство Сестринська справа»:

- впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальний

процес: QR-код -  «Швидкий відгук» (доповідач -  викладач основ

медсестринства Мазепа-Новак Х.О.);

- педагогічна майстерність викладача-клініциста, елементи і технології (з 

досвіду роботи) (доповідач -  викладач педіатрії Недільська О. В.);

- збереження професійного здоров’я викладача вищої школи (доповідач -  

завідувач відділення «Сестринська справа бакалаврат» Пастрик Т.В.).

2. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

формування професійної компетентності студентів спеціальності 

«Медсестринство Сестринська справа».
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ВИСТУПИЛИ:

Мазепа-Новак Х.О., викладач навчальної дисципліни «Основи 

медсестринства», про впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у 

навчальний процес: QR-код -  «Швидкий відгук».

Недільська О.В., викладач педіатрії, про педагогічну майстерність 

викладача-клініциста, елементи і технології (з досвіду її роботи).

Пастрик Т.В., завідувач відділення «Сестринська справа бакалаврат», про 

збереження професійного здоров’я викладача вищої школи.

УХВАЛИЛИ:

1.1) Викладачам коледжу активізувати навчальну діяльність студентів 

через особистісно-орієнтований підхід і використовувати в педагогічній 

діяльності нетрадиційні та інтерактивні методи навчання.

(викладачі коледжу, постійно)

1.2) Систематично проводити індивідуальну роботу з обдарованими 

студентами з метою залучення їх до участі в науковій роботі.

(викладачі коледжу, методист коледжу, постійно)

1.3) Викладачам коледжу використовувати «тайм-аути», оволодівати 

вміннями і навичками саморегуляції (релаксації), професійно розвиватися і 

самовдосконалюватися для запобігання синдрому «емоційного вигорання».

(психологи коледжу, постійно)

2. СЛУХАЛИ:

Савчук О.М., заступника директора з навчальної роботи, про звільнення 

від здачі ДПА студентки групи М-21 Вишняк Н.В.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати директору ЛБМК Хмельковій А.І. звільнити студентку 

групи М-21 Вишняк Н.В. від здачі ДПА (одноголосне рішення).

Г олова

Секретар

О.М.Савчук

Г.О.Шукалович
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ПРОТОКОЛ №6

Міністерство охорони здоров’я України
Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Луцький базовий медичний коледж

від 01.07.2019 р. м. Луцьк
Засідання педагогічної ради ЛБМК

Голова -  Хмелькова А.І.
Секретар -  Шукалович Г.О.
Присутні: 63 особи
Відсутні: Грибок М.В., Кухарук Ф.О., Люшук К.Ю., Пенько В.В., Савчук О.М. 

Порядок денний:

1. Про підсумки навчально-виховної роботи коледжу за ІІ семестр 2018

2019 н.р. (доповідачі -  директор ЛБМК Хмелькова А.І., в. о. заступника 

директора ЛБМК з навчальної роботи Козира Є.В.).

2. Про результати ККЕ (доповідачі -  завідувачі відділень Хом’як Л.В., 

Патракеєва Л.Я., Андрощук О.В., Пастрик Т.В.).

3. Про результати державної підсумкової атестації (доповідач -  завідувач 

відділення загальноосвітніх дисциплін Міщенко І..В.).

4. Різне.

1. СЛУХАЛИ:

Козиру Є.В., в. о. заступника директора ЛБМК з навчальної роботи, про 

підсумки навчальної роботи коледжу за ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про підсумки методичної, виховної і 

науково-дослідної роботи коледжу у 2018-2019 н.р.

УХВАЛИЛИ:

1.1) Дозволити студентам групи М-31 Мартинюку А., Бурді І. здати залік 

виробничої практики до 29.08.19 р. (одноголосне рішення).

1.2) Дозволити студентці групи Фм-21 Гончарук С. ліквідувати наявну 

заборгованість до 01.09.19 р. (одноголосне рішення).
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1.3) Затвердити графік відпрацювань заборгованостей студентами на 

канікулярний період.

1.4) Керівникам груп довести до відома студентів, які мають 

заборгованості, вищеназваний графік відпрацювань.

2. СЛУХАЛИ:

Хом’як Л.В., завідувача відділення №1, про результати комплексного 

кваліфікаційного екзамену зі спеціальності студентів групи М-41 спеціальності 

5.12010102 «Сестринська справа» і групи М-42 спеціальності 223 

Медсестринство Сестринська справа.

Патракеєву Л.Я., завідувача відділення №2, про результати здачі 

комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності студентів 

спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа».

Андрощук О.В., завідувача відділення №3, про результати комплексного 

кваліфікаційного екзамену зі спеціальності студентів групи Фм-31 

спеціальності 226 Фармація Фармація і групи Фм-32 спеціальності 226 

Фармація Промислова фармація.

Пастрик Т.В., завідувача відділення «Сестринська справа-бакалаврат», 

про результати комплексного кваліфікаційного екзамену з фаху у студентів 

спеціальності 223 Медсестринство, освітній рівень бакалавр.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ:

Міщенко І.В., завідувача відділення загальноосвітніх дисциплін, про 

результати державної підсумкової атестації.

ВИСТУПИЛИ:

Завідувач відділення №2 Патракеєва Л.Я.

Відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК Нечипорук В.М. 

Юрисконсульт коледжу Климчук Т.Д.
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УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати директору ЛБМК відрахувати студентку групи Ф-30 

спеціальності 223 Медсестринство Лікувальна справа Курапову І.В. з числа 

студентів коледжу за порушення навчальної дисципліни та невиконання 

навчального плану (одноголосне рішення).

4. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про внесення змін до Правил прийому до ЛБМК для здобуття ступеня 

бакалавра у 2019 році.

УХВАЛИЛИ:

4.1) Затвердити зміни до Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу для здобуття ступеня бакалавра в 2019 році.

4. СЛУХАЛИ:

Нечипорук В.М., відповідального секретаря приймальної комісії ЛБМК, 

про внесення змін до Правил прийому до ЛБМК для здобуття освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2019 році.

УХВАЛИЛИ:

4.2) Затвердити зміни до Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста в 2019 році.

4. СЛУХАЛИ:

Хмелькову А.І., директора ЛБМК, про затвердження ліміту стипендіатів- 

відмінників.

УХВАЛИЛИ:

4.3) Встановити ліміт стипендіатів-відмінників 10% (одноголосне 

рішення).

Г олова

Секретар

А.І.Хмелькова

Г.О.Шукалович


