
 

Міністерство охорони здоров’я України 

Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації 

Луцький базовий медичний коледж 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання приймальної комісії 

 

від 18.11.2015 року                                                                                 м. Луцьк 

 

Голова – Хмелькова А.І. 

Секретар – Міщенко І.В. 

Присутні: Андрощук О.В., Базилюк В.І., Дзвінчук Ю.В., Крупінський О.Є., 

Оленюк Н.І., Патракеєва Л.Я., Савонік Л.В., Савчук О.М., Шумська В.П. 

 

Порядок денний: 

1. Про ознайомлення з наказом про створення приймальної комісії 

коледжу в 2016 році  (доповідач – Хмелькова А.І., голова приймальної комісії 

ЛБМК).   

2. Про ознайомлення членів приймальної комісії з наказами  та іншими 

нормативними документами Міністерства освіти і науки   України та 

Міністерства охорони здоров’я  України (доповідач – Міщенко І.В., 

відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК). 

3. Про розподіл обов’язків між членами приймальної комісії  

(доповідач – Савчук О.М., заступник голови приймальної комісії ЛБМК). 

4. Про обговорення плану роботи педагогічного колективу коледжу з 

організації та проведення прийому вступників в 2016 році (доповідач –

Хмелькова А.І., голова приймальної комісії ЛБМК). 

5. Про обговорення плану роботи приймальної комісії Луцького 

базового медичного коледжу на 2016 рік (доповідач – Міщенко І.В., 

відповідальний секретар приймальної комісії ЛБМК). 



6. Про обговорення плану  заходів з профорієнтаційної роботи серед 

молоді на 2015-2016 навчальний рік (доповідач – Хмелькова А.І., директор 

ЛБМК). 

 

 

1.СЛУХАЛИ:           

        Хмелькову А.І., яка ознайомила присутніх з наказом  по ЛБМК від 

18.11.15 р. №290а/од «Про склад приймальної комісії коледжу у 2016 році»: 

1. Хмелькова А.І. - директор коледжу, голова приймальної комісії ЛБМК; 

2. Савчук О.М. - заступник директора з навчальної роботи, заступник 

голови приймальної комісії ЛБМК; 

3. Міщенко І.В. – викладач коледжу, відповідальний секретар 

приймальної комісії ЛБМК; 

4. Шумська В.П. – завідувач навчально-виробничої практики, член 

приймальної комісії ЛБМК; 

5. Патракеєва Л.Я. – завідувач відділення № 2, член комісії; 

6. Андрощук О.В. – завідувач відділення № 3, член комісії; 

7. Хом’як  Л.В. – завідувач відділення № 1, член комісії; 

8. Крупінський О.Є.  – адміністратор ЄДЕБО, член комісії; 

9. Базилюк В.І. – голова первинної профспілкової організації викладачів; 

10. Дзвінчук Ю.В. – голова первинної профспілкової організації студентів, 

член комісії; 

11. Оленюк Н.І. – заступник голови студентської ради коледжу, член 

комісії. 

УХВАЛИЛИ: 

Наказ  про створення приймальної комісії взяти до уваги. 

 

2.СЛУХАЛИ:  

          Міщенко І.В., яка ознайомила  членів приймальної комісії з основними 

нормативними документами, які регламентують діяльність приймальної 

комісії Луцького базового медичного коледжу:  



 Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 

2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві 

юстиції України  04 листопада 2015 року за № 1351/27796;  

 положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, 

затвердженого 15 жовтня 2015 р. № 1085 та зареєстрованого  у  

Міністерстві юстиції України  04 листопада 2015 року за № 

1353/27798;  

 закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 06.06.96 р. зі 

змінами і доповненнями;  

 наказ Міністерства освіти і науки України   від 26.03.02 № 217 «Про 

Указ Президента України від 21.02.02 № 157 «Про додаткові заходи 

щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і 

соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання 

молоді»; 

  закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці» 

(відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 42-43, ст.293 ), ( із 

змінами, внесеними згідно із Законом N 1564-VI від 25.06.2009, ВВР, 

2009, N 51, ст.758; із змінами до статті 5 Закону України «Про 

підвищення престижності шахтарської праці» від 24.07.2012  № 1/9-

524);  

 закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

вiд 21.03.1991  № 875-XII  зі змінами і доповненнями; 

  закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»   N 3551-XII від 22.10.1993  зі змінами і доповненнями;  

 закон України «Про охорону дитинства»   № 2402-III від 26.04.2001 р. 

та інші нормативні документи Міністерства освіти і науки України та 

МОЗ України.  

УХВАЛИЛИ:  

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1564-17


Приймальній комісії працювати на засадах  демократичності, 

прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов 

прийому на навчання до  вищих навчальних закладів в 2016 році, правил 

прийому до ЛБМК, статуту ЛБМК та положення про Приймальну комісію 

ЛБМК, а також згідно з чинними  наказами, розпорядженнями, 

інструктивними листами Міністерства освіти і науки України та МОЗ 

України. 
 

3. СЛУХАЛИ:  

Савчук О.М., яка запропонувала відповідно до Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 

та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України  04 листопада 2015 року 

за № 1351/27796, положення про Приймальну комісію вищого навчального 

закладу, затвердженого 15 жовтня 2015 р. № 1085 та зареєстрованого  у  

Міністерстві юстиції України  04 листопада 2015 року за № 1353/27798, 

розподілити обов’язки між членами приймальної комісії (розподіл обов’язків 

додається). 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити 

функціональні обов’язки членів приймальної комісії. 

3.2. Довести посадові інструкції до членів Приймальної комісії ЛБМК. 
 

4. СЛУХАЛИ:  

            Хмелькову А.І., яка повідомила членів приймальної комісії про те, що 

план  роботи педагогічного колективу Луцького базового медичного коледжу 

з організації та проведення прийому вступників у 2016 році затверджений 

педагогічною радою коледжу від 31.08.2015 р. (план роботи додається). 

Роботу педагогічного колективу проводити відповідно до затвердженого 

плану.   

УХВАЛИЛИ:  



         4.1. План роботи педагогічного колективу Луцького базового медичного 

коледжу з організації та проведення прийому вступників у 2016 році взяти до 

уваги.  

         4.2. Роботу педагогічного колективу Луцького базового медичного 

коледжу з організації та проведення прийому вступників у 2016 році 

організовувати та   проводити згідно з планом. 

5. СЛУХАЛИ:  

            Міщенко І.В., яка повідомила членів приймальної комісії про те, що 

план  роботи приймальної комісії Луцького базового медичного коледжу в 

2016 році затверджений педагогічною радою коледжу від 31.08.2015 р. (план 

роботи додається). Роботу приймальної комісії проводити відповідно до 

затвердженого плану.   

УХВАЛИЛИ:  

         5.1 План роботи приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу у 2016 році взяти до уваги.  

         5.2. Роботу приймальної комісії Луцького базового медичного коледжу  

у 2016 році організовувати та   проводити згідно з планом. 

 

6. СЛУХАЛИ:  

           Хмелькову А.І., яка ознайомила членів приймальної комісії з планом 

заходів з профорієнтаційної роботи серед молоді на 2015-2016 навчальний 

рік (план заходів додається). 

УХВАЛИЛИ:  

          6.1. Розглянути та затвердити план заходів з профорієнтаційної роботи 

серед молоді на 2015-2016 навчальний рік. 

          6.2. Профорієнтаційну роботу серед молоді  проводити згідно з планом. 

 



Міністерство охорони здоров’я України 

Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації 

Луцький базовий медичний коледж 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання приймальної комісії 

 

від 25.11.2015 року                                                                                 м. Луцьк 

 

Голова – Хмелькова А.І. 

Секретар – Міщенко І.В. 

Присутні: Андрощук О.В., Базилюк В.І., Дзвінчук Ю.В., Крупінський О.Є., 

Оленюк Н.І., Патракеєва Л.Я., Савонік Л.В., Савчук О.М., Шумська В.П.  

 

Порядок денний: 

1. Про ознайомлення членів приймальної комісії з листом МОН № 1/9-561 

від 23 листопада 2015 року «Щодо проектів Актів узгодження переліку 

спеціальностей та ліцензованого обсягу» (доповідач – Савчук О.М., 

заступник голови приймальної комісії ЛБМК).  

2. Про обговорення проекту Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році (доповідач – Савчук О.М., заступник 

голови приймальної комісії ЛБМК).  

3. Про ознайомлення з проектом плану прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році (доповідач – Хмелькова А.І., директор 

ЛБМК). 

 

1.СЛУХАЛИ:   

Савчук О.М., заступника голови приймальної комісії, яка ознайомила 

членів приймальної комісії з листом МОН № 1/9-561 від 23 листопада 2015 

року «Щодо проектів Актів узгодження переліку спеціальностей та 

ліцензованого обсягу». Ольга Михайлівна повідомила, що на виконання 

наказу Міністерства освіти і науки України від 6.11.15 № 1151 «Про 

особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 



здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266» та з метою 

підготовки до проведення вступної кампанії 2016 року необхідно підготувати 

проекти Актів узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу 

за зразком, що додається. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова приймальної комісії Хмелькова А.І. зауважила, що з наступного 

року вступ до ЛБМК буде здійснюватися за новим єдиним «Переліком 

галузей та спеціальностей» тому Правила прийому до ЛБМК в 2016 році 

мають відображати ці зміни.  
 

УХВАЛИЛИ:  

Розробити Акти узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого 

обсягу до 30 листопада 2015 року та надіслати поштою у 3 примірниках на 

адресу МОН. 

 

2.СЛУХАЛИ:    

Савчук О.М., яка повідомила присутніх, що наказом МОН від 15.10.15 

№ 1085 затверджені:  

— Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу; 

— Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється 

з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників;  

— Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України 

в 2016 році та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України  04 листопада 

2015 року за № 1351/27796; 

— Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році; 

—  Додатки до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2016 році.  

Наказом МОН від 6.11.15 № 1151 затверджені:  

— Д1. Таблиця відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася 

підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР бакалавра, Переліку спеціальностей, за 



якими здійснювалася підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР спеціаліста і 

магістра, та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (Перелік 2015) 

— Д2. Таблиця відповідності Переліку спеціальностей, за якими 

здійснювалася підготовка фахівців у ВНЗ за ОКР молодшого спеціаліста та  

Переліку 2015  

— Д3. Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей, 

затвердженого наказом МОНмолодьспорт України від 14 вересня 2011 р.     

№ 1057 та Переліку 2015 

— Д4. Форма акту узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого 

обсягу вищих навчальних закладів, а також встановлені Правила подання 

проектів Актів узгодження, Правила трансформації напрямів 

(спеціальностей) та ліцензованих обсягів. 

Проект правил прийому до коледжу має бути розроблений згідно з  

Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році і 

включати такі основні питання, як: 

1. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯ для осіб, які на 

основі повної загальної середньої освіти  вступають на навчання  для  

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста. 

2. Перелік конкурсних предметів, які виносяться на вступні випробування  

для осіб, які на основі базової загальної середньої освіти  вступають на 

навчання  для  здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого 

спеціаліста. 

3. Фахові випробування, що проводить коледж для осіб, які на основі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

вступають на навчання  для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра. 

4. Зарахування за співбесідою. 

5. Визначення категорії вступників, які мають право на зарахування поза 

конкурсом. 



6. Право на першочергове зарахування. 

7. Терміни прийому заяв і документів, вступних випробувань, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання до коледжу. 

О.М.Савчук запропонувала: 

       1. Відповідно до пункту 1 розділу VII Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України для конкурсного відбору осіб, які на основі 

повної загальної середньої освіти вступають до ЛБМК для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних 

екзаменів) з двох предметів. Отже, для вступу до Луцького базового 

медичного коледжу на спеціальність Медсестринство, Технології медичної 

діагностики зараховуються бали сертифіката УЦОЯО з таких конкурсних 

предметів, як: українська мова та література, біологія, а для спеціальності 

Фармація - українська мова та література,  хімія. Профільний - біологія / 

хімія. 

     Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для 

вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, 

які подають  сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання  з 

відповідних загальноосвітніх предметів, для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 100 балів з 

конкурсних предметів.  

Конкурсний бал для вступників на основі повної загальної середньої 

освіти обчислюється, як сума балів вступника за кожен сертифікат 

зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну  

загальну середню освіту, помножені на вагові коефіцієнти, сума, яких 

дорівнює одиниці.  

 

 

№  

Спеціальність 

Сертифікат ЗНО Середній бал 

атестата Українська 

мова та 

література 

Біологія Хімія 

1. Медсестринство, Технології 0,4 0,5 - 0,1 



медичної діагностики та 

лікування 

2. Фармація 0,4 - 0,5 0,1 

 

Отже, максимальний конкурсний бал вступника може становити – 200 

балів. 

     2. Відповідно до пункту 4 розділу VII Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України для конкурсного відбору осіб, які на основі 

базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються 

результати вступних випробувань з двох предметів. Отже, перелік предметів, 

які виносяться на вступні випробування та форма проведення  вступних 

випробувань на спеціальність Медсестринство: українська мова (тести), 

біологія (тести), профільний – біологія. На спеціальність Фармація - 

українська мова (тести), хімія (тести), профільний – хімія. Оцінюються вони 

за 12-бальною шкалою. 

Отже, максимальний конкурсний бал вступника може становити – 36 

балів. 

      3. Відповідно до пункту 5 розділу ІII Умов прийому до вищих 

навчальних закладів для осіб, які на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (випускники спеціальностей: 

5.12010102 Сестринська справа, 5.12010101 Лікувальна справа, 5.12010105 

Акушерська справа) вступають на навчання  для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра 223 Медсестринство встановити фахове  

випробування з основ медсестринства  у формі тестування. Оцінювання 

здійснювати  за 12 - бальною шкалою. 

4. Відповідно до пункту 1 розділу X Умов прийому до вищих 

навчальних закладів за результатами співбесіди зараховувати до коледжу 

осіб, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право. 

- які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського 



протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за 

євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які 

звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 

квітня 2014 року; 

- визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

5. Відповідно до пункту 1 розділу XI Умов прийому до вищих 

навчальних закладів України зараховувати поза конкурсом до Луцького 

базового медичного коледжу: 

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право; 

- інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), 

відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні"; 

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

надане таке право; 

- особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення 

престижності шахтарської праці" надане таке право; 

- особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право; 

- члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади 

у сфері освіти і науки. 

 У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною 

спеціальністю (спеціалізацією, освітньою програмою, напрямом підготовки) 

рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг 

(до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій 

вступників, визначених законом. Зарахування осіб, визначених у пункті 1  



розділу XI Умов прийому, відбувається за конкурсом відповідно до 

конкурсного бала вступника. 

Рекомендації до зарахування на місця, що фінансуються за кошти 

державного бюджету, осіб, які мають підстави для вступу поза конкурсом, 

надаються в межах 10 відсотків обсягу державного замовлення вищого 

навчального закладу. 

 6. Відповідно до пункту 1 розділу XІІ Умов прийому до вищих 

навчальних закладів право на першочергове зарахування до коледжу надати: 

- особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону 

дитинства" надане таке право; 

- особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні" надане таке право; 

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 

2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про 

захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення 

військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право; 

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), 

нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної 

загальної середньої освіти;  

- випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову 

загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі 

базової загальної середньої освіти); 

- вступники, які мають вищий середній бал документа (додатка до 

документа) про повну загальну середню освіту; 

- вступники, які мають вищий середній бал документа (додатка до 

документа) про базову загальну середню освіту; 

- вступники, які мають вищий бал з профільного предмету (за 

результатами вступних випробувань). 

 Право першочергового зарахування надається за визначеною 

послідовністю. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012402.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012402.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T087500.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T087500.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U157_02.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U157_02.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U157_02.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U157_02.html


7. Відповідно до розділу  V  Умов прийому до вищих навчальних 

закладів прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання проводити в такі терміни:  

початок прийому заяв та документів - 11 липня 2016 року;  

закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право 

складати вступні випробування, що проводить ЛБМК – о 18.00 годині 20 

липня 2016 року;  

закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складатимуть 

вступних випробувань – о 12.00 годині 27 липня 2016 року;  

терміни проведення ЛБМК співбесід та  вступних іспитів – з 21 до 28 

липня 2016 року;  

терміни оприлюднення рейтингових списків вступників  - не пізніше 

12.00 години  28 липня 2016 року для вступників, які вступають на основі 

базової загальної середньої освіти і не пізніше 01 серпня для вступників, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти та на основі здобутого 

ОКР молодший спеціаліст;  

зарахування - за кошти державного бюджету не пізніше 12.00 години 

06 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання набору 

за кошти державного бюджету за відповідною спеціальністю) не пізніше 12 

серпня. 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають на навчання  для  здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста, зараховувати бали 

сертифіката УЦОЯО з двох предметів для спеціальностей Медсестринство та 

Технології медичної діагностики та лікування - українська мова та 

література, біологія, а для спеціальності Фармація - українська мова та 

література, хімія. Профільний - біологія / хімія. 

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової  загальної 

середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховувати результати 



вступних випробувань з двох предметів: українська мова та біологія 

(спеціальність Медсестринство), профільний - біологія. На спеціалізацію 

Фармація - українська мова та хімія, профільний - хімія. 

3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання  для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зараховувати результати 

фахового випробування з основ медсестринства. 

4. Головам предметних екзаменаційних та фахової атестаційної комісії 

розробити Положення про організацію та проведення вступних випробувань 

(фахового випробування), співбесіди та критерії оцінювання відповіді 

вступника. Розробити програми вступних випробувань та подати на 

затвердження голові приймальної комісії. 

Відповідальні:  голови предметних екзаменаційних комісій та фахової 

атестаційної комісії. Термін: до 01.03.16 р. 

5. Дані пропозиції щодо визначення категорії вступників, які мають 

право на зарахування поза конкурсом, зарахування за співбесідою, права на 

першочергове зарахування, термінів прийому заяв і документів, вступних 

випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЛБМК 

прийняти за основу та внести до проекту Правил прийому до  Луцького 

базового медичного коледжу в 2016 році. 

6. Затвердити Правила прийому до Луцького базового медичного 

коледжу в 2016 році до 15.12.2015 р. 

Відповідальні: заступник голови приймальної комісії О.М.Савчук, 

відповідальний секретар  приймальної комісії І.В. Міщенко. 

3. СЛУХАЛИ:  

 Хмелькову А.І., яка  ознайомила присутніх з проектом плану прийому 

до Луцького базового медичного коледжу на 2016-2017 навчальний рік. 

Ліцензований обсяг прийому до коледжу становить  260 осіб. Проект плану 

прийому за державним замовленням становить  130 осіб, в тому числі за 

спеціалізаціями: 

«Сестринська справа»  (база 9 кл.) – 25 осіб; 

«Лікувальна справа» (база 9 кл.) – 60 осіб; 



«Сестринська справа» (база 11 кл.) –10 осіб; 

«Акушерська справа» (база 11 кл.) –10 осіб; 

«Лабораторна діагностика» (база 11 кл.) – 5 осіб. 

«Сестринська справа»  ( II р. акр.) – 20 осіб. 

      Проект плану прийому  за контрактом – 130 осіб, в тому числі за 

спеціалізаціями: 

«Фармація» (база 9 кл.)  - 30 осіб; 

«Фармація» (база 11 кл.)  - 30 осіб; 

«Сестринська справа» (база 9 кл.) – 5 осіб; 

«Сестринська справа» (база 11 кл.) – 20 осіб; 

«Акушерська справа» (база 11 кл.) – 20 осіб; 

«Лабораторна діагностика» (база 11 кл.) – 25 осіб. 

 

УХВАЛИЛИ:  

        Відповідно до ліцензованого обсягу прийому даний проект плану 

прийому у 2016-2017  навчальному  році взяти за основу та подати на 

затвердження у МОЗ України. 

 

 

 



 

Міністерство охорони здоров’я України 

Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації 

Луцький базовий медичний коледж 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання приймальної комісії 

від 02.12.2015 року                                                                                 м. Луцьк 

Голова – Хмелькова А.І. 

Секретар – Міщенко І.В. 

Присутні: Андрощук О.В., Базилюк В.І., Дзвінчук Ю.В., Крупінський О.Є., 

Оленюк Н.І., Патракеєва Л.Я., Савонік Л.В., Савчук О.М., Шумська В.П.  

                    

Порядок денний: 

1. Про розгляд Положення про приймальну комісію Луцького базового 

медичного коледжу (доповідач – Хмелькова А.І., голова приймальної 

комісії). 

2. Про виконання заходів з профорієнтаційної роботи (доповідач –         

Шумська В.П., член приймальної комісії). 

1.СЛУХАЛИ:  

        Хмелькову А.І., яка ознайомила  членів приймальної комісії з 

Положенням про приймальну комісію Луцького базового медичного 

коледжу. Положення про приймальну комісію Луцького базового медичного 

коледжу розроблене згідно до Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого 15 жовтня 2015 р. № 1085 та 

зареєстрованого  у  Міністерстві юстиції України  04 листопада 2015 року за   

№ 1353/27798 і включає такі розділи, як: 

І. Загальна частина 

ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії 

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії 

ІV. Організація та проведення вступних іспитів 

V. Зарахування вступників 



УХВАЛИЛИ:  

1.1. Директору коледжу затвердити Положення про приймальну 

комісію Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. 

1.2.  Приймальній комісії навчального закладу під час вступної 

кампанії діяти згідно з Положенням про приймальну комісію 

Луцького базового медичного коледжу. 

2. СЛУХАЛИ:          

Шумську В.П., яка інформувала присутніх про проведену 

профорієнтаційну роботу. Станом на 02.12.15 р. відповідно до плану заходів 

з профорієнтаційної роботи було виконано наступне: 

             - під час проведення «Наукового пікніку» були роздані інформаційні 

буклети про ЛБМК; 

             - підготовлені рекламно – інформаційні матеріали: рекламний буклет 

про навчальний заклад, інформаційний буклет щодо правил вступу до 

коледжу, фільм «ЛБМК: історія і сьогодення», «Професійна спрямованість 

спеціальностей ЛБМК»; 

             - розіслані по школам міста та області інформаційні пакети з 

рекламними матеріалами про коледж та інформацією щодо правил вступу до 

навчального закладу; 

            - на сайті коледжу розміщені Правила прийому до ЛБМК та 

інформація про коледж. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Продовжити профорієнтаційну роботу відповідно до плану 

заходів з профорієнтаційної роботи. 

 



Міністерство охорони здоров’я України 

Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації 

Луцький базовий медичний коледж 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання приймальної комісії 

від 29.12.2016 року                                                                                 м. Луцьк 

 

Голова – Хмелькова А.І. 

Секретар – Міщенко І.В. 

Присутні: Андрощук О.В., Базилюк В.І., Дзвінчук Ю.В., Крупінський О.Є., 

Оленюк Н.І., Патракеєва Л.Я., Савонік Л.В., Савчук О.М., Шумська В.П. 

                    

Порядок денний: 

1. Про ознайомлення членів приймальної комісії з листом МОН № 1/9-612 

від 21 грудня 2015 року «Щодо заповнення інформаційних таблиць до 

Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році» (доповідач –         

Міщенко І.В., відповідальний секретар приймальної комісії).   

2. Про ознайомлення членів приймальної комісії з листом МОН № 1/9-615 

від 22 грудня 2015 року «Щодо нарахування конкурсного бала вступникам на 

навчання до вищих навчальних закладів України у 2016 році» (доповідач – 

Міщенко І.В., відповідальний секретар приймальної комісії).   

3. Про затвердження програми проведення Дня відкритих дверей (доповідач 

– Савчук О.М., заступник голови приймальної комісії).   

 

1. СЛУХАЛИ:          

Міщенко І.В., відповідального секретаря, яка ознайомила членів 

приймальної комісії з листом МОН № 1/9-612 від 21 грудня 2015 року «Щодо 

заповнення інформаційних таблиць до Правил прийому до вищого 

навчального закладу у 2016 році». Ірина Василівна повідомила про те, що 

необхідно до 25 грудня 2015 року заповнити та направити на верифікацію до 



Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційні таблиці до 

Правил прийому до вищого навчального закладу у 2016 році. 

УХВАЛИЛИ: 

Заповнити інформаційні таблиці до Правил прийому до ЛБМК у 2016 

році та направити на верифікацію до ЄДЕБО. 

 

2. СЛУХАЛИ:          

Міщенко І.В., яка ознайомила членів приймальної комісії з листом 

МОН № 1/9-615 від 22 грудня 2015 року «Щодо нарахування конкурсного 

бала вступникам на навчання до вищих навчальних закладів України у 2016 

році».  

УХВАЛИЛИ: 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, конкурсний бал обраховувати за наступною формулою: 

КБ = (K1*П1+K2*П2 +K3*А), де 

КБ – конкурсний бал, 

К1, К2, К3  - вагові коефіцієнти, які визначені у Правилах прийому; 

П1, П2  - результати складання ЗНО за предметом 1, за предметом 2; 

А - середній бал документа про повну загальну середню освіту. 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої 

освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, конкурсний бал обраховувати за наступною формулою: 

КБ=(K1*П1+K2*П2 +K3*С), де 

КБ – конкурсний бал, K1*=1, K2*=1, K3*=1 (оскільки ваговий 

коефіцієнт не визначається) 

П1, П2 - результати вступних екзаменів за предметом 1 та за предметом 

2; 

С - середній бал документа про базову загальну середню освіту. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник досягає:  



КБ = (К1+ К2+С)  -  (12+12+12) = 36 балів      

 

3. СЛУХАЛИ:          

Савчук О.М., яка подала інформацію щодо проведення Дня відкритих 

дверей. Ольга Михайлівна запропонувала провести День відкритих дверей за 

наступною програмою: 

1.   Виступи керівників структурних підрозділів з питань організації 

навчально-виховного процесу в коледжі. 

2. Виступ відповідального секретаря приймальної комісії з питань 

Правил прийому до ЛБМК. 

3.   Відео-фільм «ЛБМК: історія і сьогодення». 

4.   Екскурсія з метою ознайомлення  із навчально-виробничою базою 

коледжу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

        2.1. День відкритих дверей у коледжі провести 21 лютого  2016 року. 

        2.2. Розробити та подати на затвердження голові приймальної комісії 

план проведення Дня відкритих дверей. 

        2.3. Розмістити оголошення про День відкритих дверей на 

інформаційних дошках, веб-сайті коледжу та подати у засоби масової 

інформації. 

 

 



Міністерство охорони здоров’я України 

Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації 

Луцький базовий медичний коледж 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання приймальної комісії 

 

від 16.01.2016 року                                                                       м. Луцьк 

                                                                                                   

Голова – Хмелькова А.І. 

Секретар – Міщенко І.В. 

Присутні: Андрощук О.В., Базилюк В.І., Дзвінчук Ю.В., Крупінський О.Є., 

Оленюк Н.І., Патракеєва Л.Я., Савонік Л.В., Савчук О.М., Шумська В.П. 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд Положення про предметну екзаменаційну комісію Луцького 

базового медичного коледжу в 2016 році (доповідач – Міщенко І.В., 

відповідальний секретар приймальної комісії). 

2. Про розгляд Положення про апеляційну комісію Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році (доповідач – Міщенко І.В., відповідальний 

секретар приймальної комісії). 

3. Про розгляд Положення про організацію та проведення співбесіди в 

Луцькому базовому медичному коледжі в 2016 році (доповідач –   

Міщенко І.В., відповідальний секретар приймальної комісії). 

 

1.СЛУХАЛИ:  

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

ознайомила членів приймальної комісії з Положенням про предметну 

екзаменаційну комісію Луцького базового медичного коледжу. Положення  

розроблене відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 

року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   04 



листопада 2015 року за    № 1351/27796, правил прийому до Луцького 

базового медичного коледжу в 2016 році, положення про Приймальну 

комісію вищого навчального закладу України від 15 жовтня 2015 року № 

1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,   

положення про Приймальну комісію Луцького базового медичного коледжу 

(протокол приймальної комісії № 3 від 02.12.2015 р.). 

         Предметна екзаменаційна комісія є функціональним підрозділом 

приймальної комісії Луцького базового медичного коледжу, яка утворюється 

для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем  молодший спеціаліст на основі базової 

(повної) загальної середньої освіти. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

предметну екзаменаційну комісію Луцького базового медичного коледжу. 

2.СЛУХАЛИ:  

        Міщенко І. В., яка ознайомила членів приймальної комісії з 

Положенням про апеляційну комісію. Положення  розроблене відповідно до 

Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 

році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 та 

зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   04 листопада 2015 року за    

№ 1351/27796, правил прийому до Луцького базового медичного коледжу в 

2016 році, положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу 

України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,   положення про Приймальну комісію 

Луцького базового медичного коледжу (протокол приймальної комісії № 3 

від 02.12.2015 р.). 

        Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляційних заяв 

вступників щодо результатів вступних випробувань, які вступають на 

навчання до Луцького базового медичного коледжу для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра. 

УХВАЛИЛИ: 



Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

апеляційну комісію Луцького базового медичного коледжу. 

3.СЛУХАЛИ:  

        Міщенко І.В., яка ознайомила  членів приймальної комісії з 

Положенням про організацію та проведення співбесіди в Луцькому базовому 

медичному коледжі. Положення  розроблене відповідно до Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених 

наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  у  

Міністерстві юстиції України   04 листопада 2015 року за    № 1351/27796, 

правил прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році, 

положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу України 

від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

04.11.2015 за № 1353/27798,   положення про Приймальну комісію Луцького 

базового медичного коледжу (протокол приймальної комісії № 3 від 

02.12.2015 р.).       

За результатами співбесіди до Луцького базового медичного коледжу 

особи зараховуються, яким  надане таке право відповідно до пункту 1 розділу 

XI Умов прийому до вищих навчальних закладів України та пункту 1 розділу 

ІХ Правил прийому до ЛБМК в 2016 році. Співбесіда проводиться з 

предметів, які входять у перелік конкурсних  предметів при проведенні 

конкурсного відбору до коледжу. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

організацію та проведення співбесіди в Луцькому базовому медичному 

коледжі. 

 



Міністерство охорони здоров’я України 

Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації 

Луцький базовий медичний коледж 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання приймальної комісії 

 

від 29.02.2016 року                                                                                    м. Луцьк 

                                                                                                   

Голова – Хмелькова А.І. 

Секретар – Міщенко І.В. 

Присутні: Андрощук О.В., Базилюк В.І., Дзвінчук Ю.В., Крупінський О.Є., 

Оленюк Н.І., Патракеєва Л.Я., Савонік Л.В., Савчук О.М., Томчук Т.В., 

Шумська В.П. 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд Положення про фахову атестаційну комісію (доповідач – 

Міщенко І. В., відповідальний секретар приймальної комісії). 

2. Про розгляд програми фахового випробування з основ медсестринства 

(доповідач – Томчук Т.В.,  голова фахової атестаційної комісії). 

3. Про розгляд програми співбесіди з основ медсестринства (доповідач – 

Томчук Т.В., голова фахової атестаційної комісії). 

4. Про обговорення Положення про організацію та проведення фахового 

випробування з основ медсестринства (доповідач – Томчук Т.В., голова 

фахової атестаційної комісії). 

5. Про обговорення Положення про проведення співбесіди з основ 

медсестринства (доповідач – Томчук Т.В., голова фахової атестаційної 

комісії). 

6. Про проведення Дня відкритих дверей (доповідач – Савчук О.М., 

заступник голови приймальної комісії). 

 

 



1.СЛУХАЛИ:  

            Міщенко І. В, яка ознайомила  членів приймальної комісії з 

Положенням про фахову атестаційну комісію. Фахова атестаційна комісія 

створюється для проведення фахових вступних випробувань для осіб, які 

вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство на основі раніше здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей 

5.12010102 Сестринська справа, 5.12010105 Акушерська справа,  5.12010101 

Лікувальна справа. Положення розроблене відповідно до положення про 

Приймальну комісію вищого навчального закладу України від 15 жовтня 

2015 року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 

1353/27798,  положення про Приймальну комісію ЛБМК, Правил прийому до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. 

УХВАЛИЛИ: 

        Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

фахову атестаційну комісію. 

 

2.СЛУХАЛИ:  

       Томчук Т.В., яка ознайомила  членів приймальної комісії з програмою 

фахового випробування з основ медсестринства. Програму фахового 

випробування  з основ медсестринства складено для осіб, які вступають на 

навчання до коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

за спеціальністю 223 Медсестринство на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей  5.12010102 

Сестринська справа, 5.12010105 Акушерська справа, 5.12010101 Лікувальна 

справа. 

         Програму фахового випробування  розроблено на основі чинної 

програми з основ медсестринства для вищих медичних (фармацевтичних) 

навчальних закладів I-III рівнів акредитації за спеціальністю            

5.12010102  Сестринська справа (МОЗ України, 2011). 

УХВАЛИЛИ: 



        Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити програму 

фахового випробування  з основ медсестринства для спеціальності 223 

Медсестринство. 

 

3.СЛУХАЛИ:  

       Томчук Т.В., яка ознайомила  членів приймальної комісії з програмою 

співбесіди з основ медсестринства. Програму фахового випробування  з 

основ медсестринства складено для осіб, які вступають на навчання до 

коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за 

спеціальністю 223 Медсестринство на основі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей  5.12010102 

Сестринська справа, 5.12010105 Акушерська справа, 5.12010101 Лікувальна 

справа. 

         Програму фахового випробування  розроблено на основі чинної 

програми з основ медсестринства для вищих медичних (фармацевтичних) 

навчальних закладів I-III рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010102  

Сестринська справа (МОЗ України, 2011). 

УХВАЛИЛИ: 

        Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити програму 

співбесіди з основ медсестринства для спеціальності 6.120101 Сестринська 

справа. 

 4.СЛУХАЛИ:  

      Томчук Т.В, яка ознайомила  членів приймальної комісії з Положенням 

про організацію та проведення фахового випробування з основ 

медсестринства у формі письмового тестування. Положення розроблене 

відповідно до положення про Приймальну комісію вищого навчального 

закладу України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,  положення про 

Приймальну комісію ЛБМК, Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році. 

УХВАЛИЛИ: 



        Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

організацію та проведення фахового випробування з основ медсестринства. 

 

5.СЛУХАЛИ:  

      Томчук Т.В, яка ознайомила  членів приймальної комісії з Положенням 

про та проведення співбесіди з основ медсестринства. Положення розроблене 

відповідно до положення про Приймальну комісію вищого навчального 

закладу України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,  положення про 

Приймальну комісію ЛБМК, Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році. 

УХВАЛИЛИ: 

        Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

проведення співбесіди з основ медсестринства. 

6.СЛУХАЛИ:  

        Савчук О.М., яка проінформувала присутніх про проведений в коледжі 

захід «День відкритих дверей», який відбувся 21 лютого 2016 року. 

Випускники шкіл та їхні батьки ознайомилися з навчальним закладом, його 

історією, традиціями, отримали вичерпну інформацію щодо правил прийому 

до коледжу, особливостей вступної кампанії 2016 року, змісту та форм 

підготовки фахівців, характеристики спеціальностей. Усі бажаючі мали змогу 

оглянути навчальні аудиторії, лабораторії, бібліотеку коледжу, дізнатися про 

дозвілля та побут студентів. 

УХВАЛИЛИ: 

        Інформацію прийняти до уваги. 

 



Міністерство охорони здоров’я України 

Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації 

Луцький базовий медичний коледж 

ПРОТОКОЛ № 7 

засідання приймальної комісії 

 

від 02.03.2016 року                                                                           м. Луцьк 

                                                                                                   

Голова – Хмелькова А.І. 

Секретар – Міщенко І.В. 

Присутні: Андрощук О.В., Базилюк В.І., Дзвінчук Ю.В., Крупінський О.Є., 

Оленюк Н.І., Патракеєва Л.Я., Савонік Л.В., Савчук О.М., Шумська В.П., 

Мотузюк О.П., Обдар В.Л., Люшук К.Ю. 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд програми вступного екзамену з хімії для осіб, які 

вступають до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році на 

основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 

Фармація (доповідач – Люшук К.Ю., голова предметної екзаменаційної 

комісії з хімії). 

2. Про розгляд програми вступного екзамену з хімії для визначеної 

Правилами прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 

році  категорії осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста зі спеціальності Фармація (доповідач – Люшук К.Ю., 

голова предметної екзаменаційної комісії з хімії). 

3. Про розгляд програми співбесіди з хімії для осіб, які вступають до 

Луцького базового медичного коледжу  в 2016 році на основі базової 

загальної середньої освіти (доповідач – Люшук К.Ю., голова 

предметної екзаменаційної комісії з хімії). 



4. Про розгляд програми співбесіди з хімії для осіб, які вступають до 

Луцького базового медичного коледжу  в 2016 році на основі повної 

загальної середньої освіти (доповідач – Люшук К.Ю., голова 

предметної екзаменаційної комісії з хімії). 

5. Про розгляд програми вступного екзамену з біології для осіб, які 

вступають до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році на 

основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 

Медсестринство (доповідач – Мотузюк О.П., голова предметної 

екзаменаційної комісії з біології). 

6. Про розгляд програми вступного екзамену з біології для визначеної 

Правилами прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 

році  категорії осіб, які вступають на основі повної загальної середньої 

освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста зі спеціальностей  Медсестринство, Технології медичної 

діагностики та лікування (доповідач – Мотузюк О.П., голова 

предметної екзаменаційної комісії з біології). 

7. Про розгляд програми співбесіди з біології для осіб, які вступають до 

Луцького базового медичного коледжу  в 2016 році на основі базової 

загальної середньої освіти (доповідач – Мотузюк О.П., голова 

предметної екзаменаційної комісії з біології).  

8. Про розгляд програми співбесіди з біології для осіб, які вступають до 

Луцького базового медичного коледжу  в 2016 році на основі повної 

загальної середньої освіти (доповідач – Мотузюк О.П., голова 

предметної екзаменаційної комісії з біології).  

9. Про розгляд програми вступного екзамену з української мови для осіб, 

які вступають до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році на 

основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей 

Медсестринство, Фармація (доповідач – Обдар В.Л., голова предметної 

екзаменаційної комісії з української мови та літератури). 



10. Про розгляд програми вступного екзамену з української мови та 

літератури для визначеної Правилами прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році  категорії осіб, які вступають на основі 

повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей 

Медсестринство, Технології медичної діагностики та лікування 

(доповідач – Обдар В.Л., голова предметної екзаменаційної комісії з 

української мови та літератури). 

11. Про розгляд програми співбесіди з української мови та літератури для 

осіб, які вступають до Луцького базового медичного коледжу  в 2016 

році на основі базової загальної середньої освіти (доповідач – Обдар 

В.Л., голова предметної екзаменаційної комісії з української мови та 

літератури). 

12. Про розгляд програми співбесіди з української мови та літератури для 

осіб, які вступають до Луцького базового медичного коледжу  в 2016 

році на основі повної загальної середньої освіти (доповідач – Обдар 

В.Л., голова предметної екзаменаційної комісії з української мови та 

літератури). 

1.СЛУХАЛИ:  

        Люшук К.Ю., яка ознайомила  членів приймальної комісії з програмою 

вступного екзамену з хімії для осіб, які вступають до Луцького базового 

медичного коледжу в  2016 році на основі базової загальної середньої освіти 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі 

спеціальності Фармація. Програму вступного екзамену з хімії укладено на 

основі чинної програми з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів: 

Хімія, 7-11 класи (К.: Ірпінь: Перун, 2005), затвердженої Міністерством 

освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.) та на основі 

Державного стандарту базової загальної середньої освіти.  

Ухвалили: 

       Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу затвердити програму вступного екзамену з хімії для осіб, які 



вступають до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році на основі 

базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності Фармація. 

 

2.СЛУХАЛИ:  

         Люшук К.Ю., яка ознайомила  членів приймальної комісії з програмою 

вступного екзамену  з хімії для визначеної Правилами прийому до Луцького 

базового медичного коледжу в 2016 році категорії вступників, які вступають 

на основі повної загальної середньої освіти. Програма вступного екзамену з 

хімії для визначеної Правилами прийому до Луцького базового медичного 

коледжу в 2016 році  категорії осіб, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста зі спеціальності Фармація відповідає програмі зовнішнього 

незалежного оцінювання з хімії, яка затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.12.2014 р.  № 1121. 

УХВАЛИЛИ: 

        Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу затвердити  програму вступного екзамену з хімії для визначеної 

Правилами прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році  

категорії осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі 

спеціальності Фармація. 

3.СЛУХАЛИ:  

         Люшук К.Ю., яка ознайомила  членів приймальної комісії з програмою 

співбесіди з хімії для осіб, які вступають до Луцького базового медичного 

коледжу в 2016 році  на основі базової загальної середньої освіти. Програма 

співбесіди з хімії відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних 

закладів: Хімія, 7-11 класи (К.: Ірпінь: Перун, 2005), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004р.) та 

Державнму стандарту базової загальної середньої освіти.  

УХВАЛИЛИ:  



        Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу  затвердити  програму співбесіди з хімії для осіб, які вступають до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році  на основі базової 

загальної середньої освіти. 

 

4.СЛУХАЛИ:  

         Люшук К.Ю., яка ознайомила  членів приймальної комісії з програмою 

співбесіди з хімії для осіб, які вступають до Луцького базового медичного 

коледжу в 2016 році  на основі повної загальної середньої освіти. Програма 

співбесіди з хімії відповідає програмі зовнішнього незалежного оцінювання з 

хімії, яка затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

01.12.2014 р.  № 1121. 

Ухвалили:  

        Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу  затвердити  програму співбесіди з хімії для осіб, які вступають до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році  на основі повної 

загальної середньої освіти. 

 

5.СЛУХАЛИ:  

          Мотузюка О.П., який ознайомив членів приймальної комісії з 

програмою вступного екзамену з біології для осіб, які вступають до Луцького 

базового медичного коледжу в 2016 році на основі базової загальної 

середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста зі спеціальності Медсестринство. Програму вступного екзамену з 

біології  укладено на основі чинної програми з біології для загальноосвітніх 

навчальних закладів України: Біологія, 7-11 класи (К.:Перун, 2005)  та на 

основі Державного стандарту базової загальної середньої освіти.  

УХВАЛИЛИ:  

        Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу затвердити програму вступного екзамену з біології для осіб, які 

вступають до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році на основі 



базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності Медсестринство. 

 

6.СЛУХАЛИ:  

Мотузюка О.П., який ознайомив членів приймальної комісії з 

програмою вступного екзамену  з біології для визначеної Правилами 

прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році категорії 

вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти. 

Програма вступного екзамену з біології для визначеної Правилами прийому 

до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році  категорії осіб, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей  

Медсестринство, Технології медичної діагностики та лікування відповідає 

програмі зовнішнього незалежного оцінювання з біології, яка затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.12.2014 р.  № 1121. 

 

УХВАЛИЛИ:               

        Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу затвердити  програму вступного екзамену з біології для визначеної 

Правилами прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році  

категорії осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі 

спеціальностей Медсестринство, Технології медичної діагностики та 

лікування. 

7. СЛУХАЛИ:   

           Мотузюка О.П., який ознайомив членів приймальної комісії з 

програмою співбесіди з біології для осіб, які вступають до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році  на основі базової загальної середньої освіти. 

Програма співбесіди з біології відповідає програмі з біології для 

загальноосвітніх навчальних закладів України: Біологія, 7-11 класи (К.: 

Перун, 2005)  та Державному стандарту базової загальної середньої освіти.  



УХВАЛИЛИ:  

        Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу  затвердити  програму співбесіди з біології для осіб, які вступають 

до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році  на основі базової 

загальної середньої освіти. 

8. СЛУХАЛИ:   

           Мотузюка О.П., який ознайомив членів приймальної комісії з 

програмою співбесіди з біології для осіб, які вступають до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році  на основі повної загальної середньої освіти. 

Програма співбесіди з біології відповідає програмі зовнішнього незалежного 

оцінювання з біології 2016, яка відповідає наказу Міністерства освіти і науки 

України від 01.10.2014 р.  № 1121. 

УХВАЛИЛИ:  

        Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу  затвердити  програму співбесіди з біології для осіб, які вступають 

до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році  на основі повної 

загальної середньої освіти. 

9. СЛУХАЛИ:   

            Обдар В.Л., яка ознайомила членів приймальної комісії з програмою 

вступного екзамену з української мови для осіб, які вступають до Луцького 

базового медичного коледжу в 2016 році на основі базової загальної 

середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста зі спеціальностей Медсестринство, Фармація. Програму 

вступного екзамену  з української мови 2016 року складено на основі чинної 

програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 

класи (лист Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23.12.2004р.) 

Ухвалили:  

        Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу затвердити програму вступного екзамену з української мови для 

осіб, які вступають до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році на 

основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-



кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей 

Медсестринство, Фармація.   
 

10. СЛУХАЛИ:   

 Обдар В.Л., яка ознайомила членів приймальної комісії з програмою 

вступного екзамену з української мови та літератури для визначеної 

Правилами прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році  

категорії осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі 

спеціальностей Медсестринство, Технології медичної діагностики та 

лікування, Фармація. Програма вступного екзамену з української мови та 

літератури  для визначеної Правилами прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році  категорії осіб, які вступають на основі 

повної загальної середньої освіти відповідає програмі зовнішнього 

незалежного оцінювання з української мови та літератури, яка затверджена 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.12.2014 р.  № 1121. 

УХВАЛИЛИ:               

        Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу затвердити  програму вступного екзамену з української мови та 

літератури для визначеної Правилами прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році  категорії осіб, які вступають на основі 

повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей Медсестринство, Технології 

медичної діагностики та лікування, Фармація. 
 

11. СЛУХАЛИ:   

Обдар В.Л., яка ознайомила членів приймальної комісії з програмою 

співбесіди з української мови для осіб, які вступають до Луцького базового 

медичного коледжу  в 2016 році на основі базової загальної середньої освіти. 

Програма співбесіди з української мови та літератури відповідає програмі з 

української мови для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи (лист 

Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23.12.2004р.) 



Ухвалили:  

        Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу  затвердити  програму співбесіди з української мови  для осіб, які 

вступають до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році  на основі 

базової загальної середньої освіти. 
 

12. СЛУХАЛИ:   

Обдар В.Л., яка ознайомила членів приймальної комісії з програмою 

співбесіди з української мови та літератури для осіб, які вступають до 

Луцького базового медичного коледжу  в 2016 році на основі повної 

загальної середньої освіти. Програма співбесіди з української мови та 

літератури відповідає програмі зовнішнього незалежного оцінювання з 

української мови та літератури 2016 року, яка затверджена наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.12.2014 р.  № 1121. 

УХВАЛИЛИ:  

        Рекомендувати голові приймальної комісії Луцького базового медичного 

коледжу  затвердити  програму співбесіди з української мови та літератури 

для осіб, які вступають до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році  

на основі повної загальної середньої освіти. 

 

 



Міністерство охорони здоров’я України 

Управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації 

Луцький базовий медичний коледж 

ПРОТОКОЛ № 8 

засідання приймальної комісії 

від 16.03.2016 року                                                                           м. Луцьк 

                                                                                                   

Голова – Хмелькова А.І. 

Секретар – Міщенко І.В. 

Присутні: Андрощук О.В., Базилюк В.І., Дзвінчук Ю.В., Крупінський О.Є., 

Оленюк Н.І., Патракеєва Л.Я., Савонік Л.В., Савчук О.М., Шумська В.П., 

Обдар В.Л., Мотузюк О.П., Люшук К.Ю. 

 

Порядок денний: 

4. Про обговорення Положення  про проведення письмового вступного 

екзамену  з біології для осіб, які вступають до коледжу на основі базової 

загальної середньої освіти в 2016 році (доповідач – Мотузюк О.П., голова 

предметної екзаменаційної комісії з біології). 
5. Про обговорення Положення про проведення письмового вступного 

екзамену  з біології в Луцькому базовому медичному коледжі в 2016 році 

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти 

відповідно до розділу VІІ  Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році (доповідач – Мотузюк О.П., голова 

предметної екзаменаційної комісії з біології).  

6. Про обговорення Положення  про проведення співбесіди з біології для 

осіб, які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої 

освіти відповідно до розділу ІХ п.1 Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році (доповідач – Мотузюк О.П., голова 

предметної екзаменаційної комісії з біології). 
7. Про обговорення Положення про проведення співбесіди з біології в 

Луцькому базовому медичному коледжі в 2016 році для осіб, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти відповідно до 

розділу ІХ п.1 Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу 

в 2016 році (доповідач – Мотузюк О.П., голова предметної екзаменаційної 

комісії з біології).  

8. Про обговорення Положення  про проведення письмового вступного 

екзамену   з хімії   для осіб, які вступають до коледжу на основі базової 

загальної середньої освіти (доповідач – Люшук К.Ю., голова предметної 

екзаменаційної комісії з хімії). 



9. Про обговорення Положення про проведення письмового вступного 

екзамену  з хімії  в Луцькому базовому медичному коледжі в 2016 році 

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти 

відповідно до розділу VІІ   Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році (доповідач – Люшук К.Ю., голова 

предметної екзаменаційної комісії з хімії).  

10. Про обговорення Положення  про проведення співбесіди з хімії   для осіб, 

які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої освіти 

відповідно  до розділу ІХ п.1  Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році (доповідач – Люшук К.Ю., голова 

предметної екзаменаційної комісії з хімії). 
11. Про обговорення Положення про проведення співбесіди з хімії  в 

Луцькому базовому медичному коледжі в 2016 році для осіб, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти відповідно  до 

розділу ІХ п.1  Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу 

в 2016 році (доповідач – Люшук К.Ю., голова предметної екзаменаційної 

комісії з хімії).  

12. Про обговорення Положення про проведення письмового вступного 

екзамену з української мови (тести) для осіб, які вступають до коледжу на 

основі базової загальної середньої освіти (доповідач – Обдар В.Л., голова 

предметної екзаменаційної комісії з української мови та літератури). 
13. Про обговорення Положення про проведення письмового вступного 

екзамену з російської мови (диктант) для осіб, які вступають до коледжу 

на основі базової загальної середньої освіти (доповідач – Обдар В.Л., 

голова предметної екзаменаційної комісії з української мови та 

літератури). 
14. Про обговорення Положення про проведення письмового вступного 

екзамену з української мови та літератури в Луцькому базовому 

медичному коледжі в 2016 році для осіб, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до розділу VІІ  Правил прийому до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році (доповідач – Обдар 

В.Л., голова предметної екзаменаційної комісії з української мови та 

літератури). 
15. Про обговорення Положення про проведення співбесіди з української 

мови для осіб, які вступають до коледжу на основі базової загальної 

середньої освіти (доповідач – Обдар В.Л., голова предметної 

екзаменаційної комісії з української мови та літератури). 
16. Про обговорення Положення про проведення співбесіди з української 

мови та літератури в Луцькому базовому медичному коледжі в 2016 році 

для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти 

відповідно до розділу ІХ п.1 Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році (доповідач – Обдар В.Л., голова 

предметної екзаменаційної комісії з української мови та літератури). 
1.СЛУХАЛИ:  



          Мотузюка О.П., який ознайомив членів приймальної комісії з 

Положенням  про проведення письмового вступного екзамену з біології у 

формі тестування для осіб, які вступають до коледжу на основі базової 

загальної середньої освіти. Положення розроблене відповідно до Умов 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, 

затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 та 

зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   04 листопада 2015 року за    

№ 1351/27796, Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу в 

2016 році, Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу 

України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,   Положення про приймальну комісію 

Луцького базового медичного коледжу (протокол приймальної комісії № 3 

від 02.12.2015 р.). Положення визначає порядок організації та проведення 

вступного екзамену з біології, критерії оцінювання відповіді вступника. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення  про 

проведення письмового вступного екзамену з біології для осіб, які вступають 

до коледжу на основі базової загальної середньої освіти. 

 

2.СЛУХАЛИ:  

        Мотузюка О.П., який ознайомив членів приймальної комісії з 

Положенням про проведення письмового вступного екзамену з біології в 

Луцькому базовому медичному коледжі в 2016 році для осіб, які вступають 

на основі повної загальної середньої освіти відповідно до розділу VІІ  Правил 

прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. Положення 

розроблене відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 

року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   04 

листопада 2015 року за    № 1351/27796, Правил прийому до Луцького 

базового медичного коледжу в 2016 році, Положення про приймальну 

комісію вищого навчального закладу України від 15 жовтня 2015 року № 



1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,   

Положення про приймальну комісію Луцького базового медичного коледжу 

(протокол приймальної комісії № 3 від 02.12.2015 р.). Положення визначає 

порядок організації та проведення вступного екзамену з біології, критерії 

оцінювання відповіді вступника. 

УХВАЛИЛИ: 

       Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

проведення письмового вступного екзамену з біології в Луцькому базовому 

медичному коледжі в 2016 році для осіб, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до розділу VІІ Правил прийому до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. 

 

3.СЛУХАЛИ:  

          Мотузюка О.П., який ознайомив членів приймальної комісії з 

Положенням  про проведення співбесіди з біології для осіб, які вступають до 

коледжу на основі базової загальної середньої освіти відповідно до розділу 

ІХ п.1 Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 

році.  Положення розроблене відповідно до Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН 

від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції 

України   04 листопада 2015 року за    № 1351/27796, правил прийому до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році, положення про 

Приймальну комісію вищого навчального закладу України від 15 жовтня 

2015 року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 

1353/27798,   Положення про приймальну комісію Луцького базового 

медичного коледжу (протокол приймальної комісії № 3 від 02.12.2015 р.). 

Положення визначає порядок організації та проведення співбесіди з біології, 

критерії оцінювання відповіді вступника. 

 

УХВАЛИЛИ: 



Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення  про 

проведення співбесіди з біології для осіб, які вступають до коледжу на основі 

базової загальної середньої освіти відповідно до розділу ІХ п.1 Правил 

прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. 
 

4.СЛУХАЛИ:  

        Мотузюка О.П., який ознайомив членів приймальної комісії з 

Положенням про проведення співбесіди з біології в Луцькому базовому 

медичному коледжі в 2016 році для осіб, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до розділу ІХ п.1 Правил прийому до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. Положення розроблене 

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 

1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   04 листопада 2015 

року за    № 1351/27796, правил прийому до Луцького базового медичного 

коледжу в 2016 році, положення про Приймальну комісію вищого 

навчального закладу України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,   

положення про Приймальну комісію Луцького базового медичного коледжу 

(протокол приймальної комісії № 3 від 02.12.2015 р.). Положення визначає 

порядок організації та проведення співбесіди з біології, критерії оцінювання 

відповіді вступника. 

УХВАЛИЛИ: 

       Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

проведення письмового вступного екзамену з біології в Луцькому базовому 

медичному коледжі в 2016 році для осіб, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до розділу ІХ п.1 Правил прийому до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. 
 

 

 

5.СЛУХАЛИ:  



          Люшук К.Ю., яка ознайомила членів приймальної комісії з 

Положенням  про проведення письмового вступного екзамену з хімії у формі 

тестування для осіб, які вступають до коледжу на основі базової загальної 

середньої освіти. Положення розроблене відповідно до Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених 

наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  у  

Міністерстві юстиції України   04 листопада 2015 року за    № 1351/27796, 

правил прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році, 

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України 

від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

04.11.2015 за № 1353/27798,   Положення про приймальну комісію Луцького 

базового медичного коледжу (протокол приймальної комісії № 3 від 

02.12.2015 р.). Положення визначає порядок організації та проведення 

вступного екзамену з хімії, критерії оцінювання відповіді вступника. 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення  про 

проведення письмового вступного екзамену з хімії для осіб, які вступають до 

коледжу на основі базової загальної середньої освіти. 

 

6.СЛУХАЛИ:  

        Люшук К.Ю., яка ознайомила членів приймальної комісії з Положенням 

про проведення письмового вступного екзамену з хімії в Луцькому базовому 

медичному коледжі в 2016 році для осіб, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до розділу VІІ Правил прийому до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. Положення розроблене 

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 

1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   04 листопада 2015 

року за    № 1351/27796, Правил прийому до Луцького базового медичного 

коледжу в 2016 році, положення про Приймальну комісію вищого 

навчального закладу України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та 



зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,   

Положення про приймальну комісію Луцького базового медичного коледжу 

(протокол приймальної комісії № 3 від 02.12.2015 р.). Положення визначає 

порядок організації та проведення вступного екзамену з хімії, критерії 

оцінювання відповіді вступника. 

УХВАЛИЛИ: 

       Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

проведення письмового вступного екзамену з хімії в Луцькому базовому 

медичному коледжі в 2016 році для осіб, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти відповідно до розділу VІІ Правил прийому до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році 

 

7.СЛУХАЛИ:  

          Люшук К.Ю., яка ознайомила членів приймальної комісії з 

Положенням  про проведення співбесіди з хімії у формі тестування для осіб, 

які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої освіти 

відповідно до розділу ІХ п.1 Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році.  Положення розроблене відповідно до Умов 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, 

затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 та 

зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   04 листопада 2015 року за    

№ 1351/27796, Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу в 

2016 році, Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу 

України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,   Положення про приймальну комісію 

Луцького базового медичного коледжу (протокол приймальної комісії № 3 

від 02.12.2015 р.). Положення визначає порядок організації та проведення 

співбесіди з хімії, критерії оцінювання відповіді вступника. 

 

УХВАЛИЛИ: 



Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення  про 

проведення співбесіди з хімії для осіб, які вступають до коледжу на основі 

базової загальної середньої освіти відповідно до розділу ІХ п.1 Правил 

прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. 

 

8.СЛУХАЛИ:  

        Люшук К.Ю., яка ознайомила членів приймальної комісії з Положенням 

про проведення співбесіди з хімії в Луцькому базовому медичному коледжі в 

2016 році для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти 

відповідно до розділу ІХ п.1 Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році. Положення розроблене відповідно до Умов 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, 

затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085 та 

зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   04 листопада 2015 року за    

№ 1351/27796, правил прийому до Луцького базового медичного коледжу в 

2016 році, положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу 

України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,   положення про Приймальну комісію 

Луцького базового медичного коледжу (протокол приймальної комісії № 3 

від 02.12.2015 р.). Положення визначає порядок організації та проведення 

співбесіди з хімії, критерії оцінювання відповіді вступника. 

УХВАЛИЛИ: 

       Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

проведення співбесіди з хімії в Луцькому базовому медичному коледжі в 

2016 році для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти 

відповідно до розділу ІХ п.1  Правил прийому до Луцького базового 

медичного коледжу в 2016 році 
 

9.СЛУХАЛИ:  

          Обдар В.Л., яка ознайомила членів приймальної комісії з Положенням  

про проведення письмового вступного екзамену з української мови (тести) 

для осіб, які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої 



освіти. Положення розроблене відповідно до Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН 

від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції 

України   04 листопада 2015 року за    № 1351/27796, Правил прийому до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році, Положення про 

приймальну комісію вищого навчального закладу України від 15 жовтня 2015 

року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 

1353/27798,   Положення про приймальну комісію Луцького базового 

медичного коледжу (протокол приймальної комісії № 3 від 02.12.2015 р.). 

Положення визначає порядок організації та проведення вступного екзамену з 

української мови, критерії оцінювання тестів. 

УХВАЛИЛИ: 

        Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення  про 

проведення письмового вступного екзамену з української мови (тести) для 

осіб, які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої освіти. 

 

10.СЛУХАЛИ:  

          Обдар В.Л., яка ознайомила членів приймальної комісії з Положенням  

про проведення письмового вступного екзамену з російської мови (диктант) 

для осіб, які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої 

освіти. Положення розроблене відповідно до Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН 

від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції 

України   04 листопада 2015 року за    № 1351/27796, Правил прийому до 

Луцького базового медичного коледжу в 2016 році, Положення про 

Приймальну комісію вищого навчального закладу України від 15 жовтня 

2015 року № 1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 

1353/27798,   Положення про приймальну комісію Луцького базового 

медичного коледжу (протокол приймальної комісії № 3 від 02.12.2015 р.). 

Положення визначає порядок організації та проведення вступного екзамену з 

російської мови, критерії оцінювання диктантів. 



УХВАЛИЛИ: 

        Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення  про 

проведення письмового вступного екзамену з російської мови (диктант) для 

осіб, які вступають до коледжу на основі базової загальної середньої освіти. 

11. СЛУХАЛИ:  

        Обдар В.Л., яка ознайомила членів приймальної комісії з Положенням 

про проведення письмового вступного екзамену з української мови та 

літератури в Луцькому базовому медичному коледжі в 2016 році для осіб, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти відповідно до розділу 

VІІ Правил прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. 

Положення розроблене відповідно до Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 

жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   

04 листопада 2015 року за    № 1351/27796, Правил прийому до Луцького 

базового медичного коледжу в 2016 році, Положення про приймальну 

комісію вищого навчального закладу України від 15 жовтня 2015 року № 

1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,   

Положення про приймальну комісію Луцького базового медичного коледжу 

(протокол приймальної комісії № 3 від 02.12.2015 р.). Положення визначає 

порядок організації та проведення вступного екзамену з української мови та 

літератури, критерії оцінювання відповіді вступника. 

УХВАЛИЛИ: 

       Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

проведення письмового вступного екзамену з української мови та літератури  

в Луцькому базовому медичному коледжі в 2016 році для осіб, які вступають 

на основі повної загальної середньої освіти відповідно до розділу VІІ Правил 

прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. 

 

12.СЛУХАЛИ:  

          Обдар В.Л., яка ознайомила членів приймальної комісії з Положенням  

про проведення співбесіди з української мови для осіб, які вступають до 



коледжу на основі базової загальної середньої освіти. Положення розроблене 

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 

1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   04 листопада 2015 

року за    № 1351/27796, Правил прийому до Луцького базового медичного 

коледжу в 2016 році, Положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,   

Положення про приймальну комісію Луцького базового медичного коледжу 

(протокол приймальної комісії № 3 від 02.12.2015 р.). Положення визначає 

порядок організації та проведення співбесіди з української мови, критерії 

оцінювання. 

УХВАЛИЛИ: 

        Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення  про 

проведення співбесіди з української мови для осіб, які вступають до коледжу 

на основі базової загальної середньої освіти. 

13.СЛУХАЛИ:  

        Обдар В.Л., яка ознайомила членів приймальної комісії з Положенням 

про проведення співбесіди  з української мови та літератури в Луцькому 

базовому медичному коледжі в 2016 році для осіб, які вступають на основі 

повної загальної середньої освіти відповідно до розділу ІХ п.1 Правил 

прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. Положення 

розроблене відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2016 році, затверджених наказом МОН від 15 жовтня 2015 

року № 1085 та зареєстрованих  у  Міністерстві юстиції України   04 

листопада 2015 року за    № 1351/27796, Правил прийому до Луцького 

базового медичного коледжу в 2016 році, Положення про приймальну 

комісію вищого навчального закладу України від 15 жовтня 2015 року № 

1085 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 04.11.2015 за № 1353/27798,   

Положення про приймальну комісію Луцького базового медичного коледжу 

(протокол приймальної комісії № 3 від 02.12.2015 р.). Положення визначає 



порядок організації та проведення співбесіди з української мови та 

літератури, критерії оцінювання відповіді вступника. 

УХВАЛИЛИ: 

       Рекомендувати голові приймальної комісії затвердити Положення про 

проведення співбесіди з української мови та літератури  в Луцькому 

базовому медичному коледжі в 2016 році для осіб, які вступають на основі 

повної загальної середньої освіти відповідно до розділу ІХ п.1 Правил 

прийому до Луцького базового медичного коледжу в 2016 році. 

 

 

 


