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Протокол № 1
засідання педагогічної ради

Рівненського державного базового медичного коледжу

31 серпня 2015 року       
                                                     
Голова: Сабадишин Р.О.

Секретар: Артеменко Л.В.

Членів педради: 172 штатних викладача, 93 сумісники і погодинники

Присутні: 154 особи (список додається)

Відсутні: 11 осіб

Порядок денний:

1 . Аналіз  стану  навчально-виховної  роботи  у  2014  –  2115 

навчальному році  та завдання на 2015 – 2016 навчальний рік.

2. Ознайомлення  із  заходами  національно  –  патріотичного 

виховання  студентської  молоді  у  Рівненському  базовому 

медичному коледжі.

3. Розгляд плану роботи методичної ради Рівненського державного 

базового медичного коледжу на 2015 – 2016 навчальний рік.

4. Інформація про результати прийому у 2015 році до Рівненського 

державного базового медичного коледжу.

5. Про  проведення  навчально-виховних  заходів  щодо  запобігання 
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правопорушень,  посадовим  зловживанням  та  хабарництву  в 

Рівненському базовому медичному коледжі на 2015-2016 н.р.

I.СЛУХАЛИ:  

1.Сабадишина  Р.О.,  директора  Рівненського  державного  базового 

медичного коледжу,  який представив присутнім нових викладачів коледжу. 

Наголосив на необхідності  виконувати свої  обов’язки,  вчасно заповнювати 

журнали, дотримуватись трудової дисципліни.

Наданий звіт про поточний ремонт у корпусі № 4 (заміна вікон, поточний 

ремонт аудиторій).

Також  зазначено,  що  з  нового  навчального  року  підвищена  оплата  за 

навчання (на 1 тис. в рік). 

Наголошено на благодійних внесках нового набору студентів.

2. Дашевського М.С.,  заступника директора з  навчальної  роботи про 

стан навчально – виховної роботи у 2014 – 2015 навчальному році та завдання 

на новий 2015 – 2016 навчальний рік.

Станом на 01 вересня 2015 року розклад занять готовий.

З. 01  вересня  2015  року  буде  введений  облік  викладання  кожним 

викладачем (щомісяця). 

Державна  підсумкова  атестація  може  бути  скасована  у  2016  році  і 

замінена на ЗНО. Особливу увагу приділити викладанню таких предметів: 

українська  мова   та  література,  біологія,  історія  України,  математика, 

англійська мова. 

Графік перездач академзаборгованості  за ІІ семестр складений ( з 28 

серпня  2015).  Головам  циклавих  комісій  проконтролювати  перездачу 

студентами заборгованості. Прізвища студентів, що підуть на комісію подати 

завідувачам відділень.

Викладам вчасно заповнювати журнали обліку успішності.
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Завідувачі  відділень  повинні  контролювати  викладання  предметів 

сумісниками,  у  разі  потреби  надавати  допомогу,  чітко  визначити  місце 

проведення занять.

ВИСТУПИЛИ:

Оксюта  В.М.  заступник  директора  з  практичної  роботи,  який 

проінформував присутніх щодо позачергової акредитації діяльності освітньої 

послуги у сфері вищої освіти:

- напрям підготовки 6.120101 сестринська справа;

- напрям підготовки 6.120201 фармація.

I. УХВАЛИЛИ: 

1) інформацію взяти до відома та виконання; 

2)  дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, вчасно заповнювати 

документацію, вести облік відвідування та успішності студентів; 

3) подати відомості про ліквідацію студентами академзаборгованості.

4) підготувати документи для позачергової акредитації діяльності освітньої 

послуги у сфері вищої освіти:

- напрям підготовки 6.120101 сестринська справа;

- напрям підготовки 6.120201 фармація.

II. СЛУХАЛИ:  

Бухальську С.Є. , яка знайомила присутніх із заходами національно –

патріотичного  виховання  студентської  молоді  у  Рівненському базовому 

медичному коледжі.

Концепція  національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді 

(прийнята на засіданні Колегії  МОН 26 березня 2015 року) та затверджена 

Наказом МОН України від 16.06.2015 № 641

№ 
зп

Заходи  
національно-патріотичного виховання 

студентської молоді

Дата
 проведення

Відповідальний

1 Тематична навчально-виховна лекція: 
“Історичні віхи та сучасні реалії Української 
держави”

02.09.15 Патяка О.О.
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2 Година  спілкування  класного  керівника 
студентської  групи  на  тему:  “Україна  – 
суверенна демократична держава”

вересень Класні керівники

3 Туристсько-краєзнавча  експедиція  студентів 
ІV курсу відділення “Сестринська справа” в 
Карпатський заповідник

09.10-11.10.15 Проказюк С.В.

4 Година  спілкування  класного  керівника 
студентської  групи  на  тему:  “З  відданістю 
Україні в серці”

(за розкладом 
виховних 
годин 12.10-
16.10.2015)

Класні керівники

5 Бесіда-зустріч на тему: “Історія героїв АТО: 
патріот, борець, історик-науковець, викладач 
- Андрій Кукурудза”

12.10.15 Бухальська С.Є.,
Лисиця Д.Л.
класні керівники 
студентських груп 
відділення 
“Стоматологія”

6 Презентаційна навчально-виховна лекція: «В 
єдності наша сила»

13.10.15 Патяка О.О.,
класні керівники

7 Кінолекторій  на  тему:  “Документальна 
хроніка  “Аеропорт”,  “УПА.  Третя  сила”, 
“Хроніки  Української  Повстанської  Армії 
1942-1945”

жовтень Вихователі 
гуртожитків

8 Туристсько-краєзнавча  експедиція  “До 
древнього  Львова”  студентів  ІІ  курсу 
відділення “Лікувальна справа”  

16.10.15 Петренко В.П.
Стерник В.М.

9 Цикл заходів приурочених Міжнародному 
дню ООН (24 жовтня)
-  інформаційна стіннівка
- круглий стіл «Україна  непостійний член 
Ради Безпеки ООН на 2016-2017 роки». 

 Малафей О.М.

10 Тематична  просвітницька  лекція: 
“Студентська революція на граніті 1990 року. 
Її  історичне  значення  у  справі  здобуття 
незалежності України”

29.10.15 Іваницька П.Ф.
Класні керівники ІІІ 
курс «Лікувальна 
справа»(9)

11 Цикл  заходів  приурочених   до  Дня 
визволення  України  від  фашистських 
загарбників (28 жовтня)
-  інформаційна стіннівка
- уроки-екскурсії в краєзнавчий музей

26.10.-30.10.15 Колінчук В.В.
класні керівники

І курс «Сестринська 
справа»

12 Виховний захід: “9 листопада День 
української писемності та мови

− інформаційна стіннівка
− поетичний  конкурс  до  80-річчя 

Бориса Олійника
− відкрита виховна година

09.11-12.11.15 Сондак В.С.
Таборовець Л.М.
 Артеменко Л.М.

Остапчук Р.А.
класні керівники

І курс(9) 
«Сестринська 

справа»
«Лікувальна справа»,
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«Стоматологія»
«Фармація»

13 Доповідь  на  методичному  об’єднанні 
класних  керівників:  “Про  створення 
соціально-педагогічних  умов  для  реалізації 
національно-патріотичного виховання»

Листопад Демчук В.Б.

14 Доповідь  на  методичному  об’єднанні 
класних  керівників:  “Про  взаємодію 
місцевих  органів  виконавчої  влади, 
політичних  і  громадських  організацій  з 
педагогічним та студентськими колективами 
РБМК»

Листопад Бурбан О.І.

15 Цикл заходів до Дня Гідності та Свободи 22.11.15 Патяка О.О.

16 День пам’яті жертв Голодомору (четверта 
субота листопада)
Всеукраїнська акція “Засвіти свічку» 
Мітинг-реквієм
- музично-літературна композиція

27.11.15 Свірець Н.В.
Класні керівники

вихователі 
гуртожитків

17 Година спілкування: “3 грудня - 
Міжнародний день інвалідів»
-  інфомаційна стіннівка
- робота волонтерських груп

 03.12.15 Чикалюк Л.Є.
Климчук О.В.

18 Художньо-естетична  виставка  ужиткового 
мистецтва “Скарби, твої Україно»

02.12.-04.12.15 Бухальська С.Є.
Петренко В.П.
Стерник В.М.

19 Тематична лекція на тему: “6 Грудня - День 
Збройних Сил України»

04.12.15 Литвин І.Л.
І курс 

20 Волонтерський  концерт  у  військовому 
госпіталі до “6 грудня - День Збройних Сил 
України»

04.12.15 Бухальська С.Є.
Оксюта В.М.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
Класні керівники

21 Цикл виховних заходів правового 
спрямування “10 грудня -День прав людини»

07.12.-11.12.15 Лукащук С.Ю.
Селібова М.
Мельничук Н.М.
Карпюк Н.В.
вихователі 
гуртожитків

22 Благодійна акція «Спільними зусиллями» 01.12.-25.12.15 Бухальська С.Є.
керівники 
структурних 
підрозділів

                                                       План-графік

 загальноколеджних відкритих виховних заходів 

на  І семестр 2015-2016 н.р.
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№
з/п

Назва заходів Термін 
виконання 

Координатори 
заходу

Примітка 

1 Урочистості з нагоди Дня знань та 
посвяти в студенти вступників 2015 року

01.09.15 Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.

2  Тематична навчально-виховна лекція: 
«Історичні віхи та сучасні реалії 
Української держави»

02.09.15 Патяка О.О.

3 Година спілкування класного керівника 
студентської групи на тему: «Україна – 
суверенна демократична держава»

02.09.-
04.09.15

Класні керівники

4 Цикл   бесід  на  тему:  «Про 
відповідальність   педагогічних 
працівників  і  студентів  за  здійснення 
корупційних  правопорушень  і 
хабарництва  при  виконанні  професійних 
обов’язків»

09.09.-
11.09.15

Бухальська С.Є.
Карпюк Н.В.
голови циклових 
комісій
класні керівники

5 Цикл   бесід  на  тему:  «Про  заборону 
тютюнопаління в навчальних закладах, в 
установах Міністерства освіти та  науки 
(Наказ  МОН  України  №  855  від 
08.11.2004 року)»

02.09.-
11.09.15

Бухальська С.Є.
класні керівники
вихователі 
гуртожитків

6 Цикл   бесід  на  тему:   «Про 
відповідальність  розпивання  спиртних 
напоїв у громадських місцях та  вживання 
алкоголю неповнолітніми»

02.09.-
11.09.15

Бухальська С.Є.
класні керівники
вихователі 
гуртожитків

7 Цикл   бесід  на  тему:  «Про  дотримання 
правил вуличного руху»

02.09.-
11.09.15

Бухальська С.Є.
класні керівники
вихователі 
гуртожитків

8 Цикл  виховних  заходів  приурочених 
Міжнародному  дню  пам’яті  жертв 
фашизму (14 вересня):
- інформаційна стіннівка, кінолекторій
- година спілкування

14.09.-
18.09.2015

Патяка О.О.
класні керівники

9 Цикл заходів з нагоди Дня 
фармацевтичного працівника
-  інформаційна стіннівка
-  година  спілкування:  «Реалії  та 
перспективи вітчизняної фармації»

14.09.-
18.09.2015

Сірко Н.М.
Захарко Н.В.
класні керівники
відділення 
«Фармація»

10 Загальноколеджні  батьківські  збори  для 
студентів  І-ІІ  курсів  (9)  відділень 
«Стоматологія»,  «Лікувальна  справа», 
«Сестринська справа», «Фармація»

18.09.15 Бухальська С.Є.
Хмеляр І.М.
завідувачі 
відділень
класні керівники
вихователі 
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гуртожитків
11 Цикл заходів з нагоди Всесвітнього дня 

(21 вересня) боротьби з хворобою 
Альцгеймера:
-інформаційна стіннівка
- круглий стіл

21.09.15 Копаниця О.М.
Хомич О.Г.

12 Цикл заходів з нагоди Дня (24 вересня) 
боротьби з серцево-судинними 
захворюваннями:
- інформаційна стіннівка
- практикум

24.09.15 Смоляк В.Р.
Повар Н.А.
Гордашко Т.А.

13 Бібліотечні гостини на тему: «Бібліотека – 
це  той  храм,  де  завжди  народжується  і 
зберігається  духовність.  Пам’ятаймо,  що 
у  давнину  бібліотеку  називали  «дім 
життя», «притулок мудрості», «аптека для 
душі»  Василь  Сухомлинський»  до 
Всеукраїнського  дня бібліотеки

30.09.15 Карпенко Т.Н.

14 Цикл  виховних  заходів,  приурочених 
Міжнародному дню людей похилого віку 
(1 жовтня) -  інфомаційна стіннівка
- робота волонтерських груп

01.10.15 Лисиця Д.Л.
вихователі 
гуртожитків

15 Цикл заходів з нагоди Міжнародного дня 
лікаря (1 жовтня)
 -  інформаційна стіннівка
- зустріч студентів із фахівцями медичної 
галузі

01.10.-
02.10.15

Гашинська О.С.
Гашинський І.В.
Класні керівники 
випускних груп

16 Урочистості з нагоди Дня працівників 
освіти та Міжнародного дня вчителя (4 
жовтня)
-  інформаційна стіннівка
- святковий концерт

03.10.15 Бухальська С.Є.
Смоляк І.П.
Лисиця Д.Л.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.

17 Флористична виставка «Подих осені»  06.10-
07.10.15

Бухальська С.Є.
викладачі 
біології та 
ботаніки
класні керівники

18 Цикл заходів приурочених  Дню 
працівників державної санітарно-
епідеміологічної служби (11 жовтня)

− інформаційна стіннівка
− зустріч із працівниками СЕС
−

 12.10.-
13.10.15

Резников А.П.
Хованський Б.О.
Кірічек Н.О.
Черкас Г.В.

19 Флешмоб   - День Вишиванки
«Вишиванка - символ Батьківщини, 
Дзеркало народної душі, 
В колисанці купані хвилини,
Світло і тривоги у житті»
- виховний захід “Із бабусиної скрині...”

14.10.15 Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
Класні керівники
вихователі 
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- парад вишиванок гуртожитків
20 Волонтерські заходи до Міжнародного 

дня білої тростини(15 жовтня) — 
відвідування інтернату для слабозорих 
дітей

15.10.15 Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Класні керівники
вихователі 
гуртожитків

21 Конкурс «Шукаємо таланти» жовтень Бухальська С.Є.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
Класні керівники

22 Осіння толока жовтень Класні керівники
вихователі 
гуртожитків

23 Цикл заходів приурочених Міжнародному 
дню ООН (24 жовтня)
-  інформаційна стіннівка
- круглий стіл

22.10.15 Малафей О.М.

24 Цикл  заходів  приурочених   до 
Всесвітнього  дня  боротьби  з  поліомієлітом 
(24 жовтня)
- інформаційна стіннівка
- круглий стіл

23.10.15 Кірічек В.М.
Рощенюк Т.А.

25 Цикл заходів приурочених  до Дня 
визволення України від фашистських 
загарбників (28 жовтня)
-  інформаційна стіннівка
- уроки-екскурсії в краєзнавчий музей

26.10.-
30.10.15

Патяка О.О.
Колінчук В.В.
Класні керівники
вихователі 
гуртожитків

26 Цикл  заходів  приурочених   до 
Всесвітнього дня боротьби з інсультом (29 
жовтня)
- інформаційна стіннівка
- круглий стіл

29.10.15  

27 Виховний захід: «9 листопада День 
української писемності та мови»
- інформаційна стіннівка
- година спілкування

09.11.15 Сондак В.С.
Таборовець Л.М.

28 Круглий стіл: «14 листопада - День 
боротьби з цукровим діабетом»

 Горська О.В.

29 Цикл заходів до Міжнародного дня 
студента (17 листопада)
- інформаційна стіннівка
- концерт

17.11.15 Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
Класні керівники

30 Навчально-виховний захід: «Вітчизняна 
медична освіта: реалії, перспективи»

19.11.15 Лукащук В.І.
Лукащук І.М.

31 День пам’яті жертв Голодомору (четверта 
субота листопада) 
Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» 

20.11.15 Патяка О.О.
Переходько Н.М.
Класні керівники
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Мітинг-реквієм
- тематична лекція 

вихователі 
гуртожитків

32 Цикл  виховних  заходів  до  Всесвітнього 
дня боротьби зі СНІДом (1 грудня)
- інформаційна стіннівка
- години спілкування

01.12.15 Редько С.В.
Редько Є.М.
Класні керівники
вихователі 
гуртожитків

33 Година спілкування: «3 грудня - 
Міжнародний день інвалідів»
-  інфомаційна стіннівка
- робота волонтерських груп

 03.12.15 Головченко В.І.
Климчук О.В.

34 Волонтерський  концерт  у  військовому 
госпіталі «6 грудня - День Збройних Сил 
України»

04.12.15 Бухальська С.Є.
Оксюта В.М.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
Класні керівники

35 Цикл виховних заходів правового 
спрямування
«10 грудня -День прав людини»

07.12.-
11.12.15

Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Карпюк Н.В.

36 Цикл  передріздв’яних  свят  на  тему:  «У 
грудні що не день, то празник»
 

01.12.-
25.12.15.

Бурбан О.І.
Дейнека А.С.
Класні керівники
вихователі 
гуртожитків

Бухальська  С.Є.  нагадала,  що  1  вересня  2015  року  пройдуть  урочистості, 

посвята  у  студенти  Рівненського  базового  медичного  коледжу,  керівники 

студентських  груп  повинні   обрати  тематику  і  обрати  бесіду  щодо 

національного виховання.

2 вересня викладач історії  Патяка О. О. прочитає лекцю для студентів І 

курсу  відділення  «Сестринська  справа»  (  на  базі  9  класів  та  11  класів), 

«Зубний гігієніст» ( на базі 9 класів).

9 вересня о 16.15 – методичне об’єднання класних керівників всіх груп.

II. УХВАЛИЛИ:

1) подати теми бесіди по національному вихованню;

2) провести відкриті виховні заходи у І семестрі згідно з графіком;

3)  долучитись  до  проведення  загальноколеджних  заходів  національно-

патріотичного  виховання  студентської  молоді  викладачам  коледжу,  подати 

свої пропозиції.
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4) класним керівникам подати  соціальному педагогу до 4 вересня соціальний 

паспорт групи, щомісяця поновлювати  інформацію;

5) подати графіки чергувань студентів на корпусі № 1, № 4;

6) викладачі, що проходять атестацію в 2015 – 2016 н.р. написати заяви;

7) підготуватись до конкурсу гуртожитків (гуртожиток № 3).

III. СЛУХАЛИ: 

1.  Інформацію голови методичної  ради,  директора Сабадишина Р.О.  , який 

запропонував  до  розгляду  план  роботи  методичної  ради   Рівненського 

державного  базового  медичного  коледжу  на  2015  –  2016  н.р..  Ростислав 

Олексійович наголосив, що педагогічний колектив в минулому навчальному 

році  розпочав  роботу  над  новою  науково-методичною  проблемою 

“Впровадження  міжпредметних  зв’язків  в  систему  підготовки  медичних 

працівників  третього  тисячоліття.  Виховання  в  студентів  професійно 

зорієнтованих  якостей  та  особистісних  характеристик  на  засадах 

національно-патріотичного обов’язку  громадянина України”. Він  детально 

зупинився  на  аналізі  навчально-методичної  роботи  за  2014-2015  н.р., 

досягненнях  і  недоліках,  завданнях  методичної  служби,  методичного 

кабінету,  методичної ради,  творчого колективу, творчих груп викладачів на 

2015-2016  н.р.,  виходячи  із  запитів  сьогодення  та  враховуючи  зміни,  які 

відбуваються у вищій школі в зв’язку із набуттям чинності Закону України 

“Про  вищу  освіту”,  перспектив  прийняття  Законів  “Про  освіту”  та  “Про 

професійно-технічну освіту”. 

2.  Інформацію  завідувача  навчально-методичним  кабінетом  Хмеляр 

І.М., яка проінформувала присутніх, що на базі Рівненського базового

медичного  коледжу  будуть  проходити  регіональні  засідання  викладачів 

стоматології,  фармацевтичних  дисциплін,  іноземної  мови,  педагогічні 

читання.  Також  Хмеляр  І.М.  ознайомила  присутніх  з  положенням  про 

заповнення журналів.

З  2016  –  2017  н.р.  за  результатами  ЗНО  буде  визначатись  рейтинг 

навчального закладу.

1 0



III. УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома,  підготуватись до регіональних засідань, 

педагогічних  читань;  головам  циклових  комісій  контролювати  заповнення 

журналів обліку успішності сумісниками.

IV. СЛУХАЛИ: 

Відповідального секретаря приймальної комісії Дужич Т.В., яка надала

інформацію  про результати прийому у 2015 році до Рівненського державного 

базового медичного коледжу.

Всього по вищому навчальному закладу:

за кошти держбюджету: всього – 395, денна форма – 395;

за кошти фізичних та юридичних осіб: всього – 171, денна форма – 171.

З них:

Осіб, які вступили на основі базової загальної середньої освіти:

за кошти держбюджету: всього – 295, денна форма – 295;

за кошти фізичних та юридичних осіб: всього – 59, денна форма – 59.

Осіб, які вступили на основі повної загальної середньої освіти:

за кошти держбюджету: всього – 100, денна форма – 100;

за кошти фізичних та юридичних осіб: всього – 112, денна форма – 112.

Осіб,  які  зараховані  на  умовах  цільового  прийому  згідно  з  постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.06.199 р. № 1159 «Про підготовку фахівців 

для роботи в сільській місцевості»

за кошти держбюджету: всього – 21, денна форма – 21.

З урахуваням сертифікатів зовнішнього незалежного тестування 

за кошти держбюджету: всього – 21, денна форма – 21.

Сільської молоді 

за кошти держбюджету: всього – 314, денна форма – 314;

за кошти фізичних та юридичних осіб: всього – 55, денна форма – 55.

Випускників загальноосвітніх навчальних закладів, нагороджених:
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золотою медаллю за кошти держбюджету: всього – 3, денна форма – 3;

срібною медаллю за кошти держбюджету: всього –25, денна форма – 25.

Осіб, згідно з п. 6 статті 22 Закону України « Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС:

за кошти держбюджету: всього – 4, денна форма – 4.

Осіб інших пільгових категорій згідно із законодавством:

за кошти держбюджету: всього – 1, денна форма – 1.

Фармація (9 кл.)

Ліцензований обсяг - 120

Державне замовлення –90 +30 комерц = 90

Подано заяв – 157

Загальний конкурс – 1,31

Конкурс на бюджет  - 1,74

Фармація ( 11 кл.)

Ліцензований обсяг - 60

Державне замовлення – 20+37 комерц. = 57

Подано заяв – 326

Загальний конкурс – 5,43

Конкурс на бюджет  - 16,3

Стоматологія (зубний гігієніст) ( 9кл.)

Ліцензований обсяг - 30

Державне замовлення – 20+4 комерц. = 24

Подано заяв – 47

Загальний конкурс – 1, 57

Конкурс на бюджет  - 2,35

Стоматологія ортопедична ( 11кл.)

Ліцензований обсяг - 40

Державне замовлення – 16+19 комерц. = 35

Подано заяв – 179

Загальний конкурс – 4,48
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Конкурс на бюджет  - 11,19

Сестринська справа ( 9кл.)

Ліцензований обсяг - 110

Державне замовлення – 65+7 комерц. = 72

Подано заяв – 121

Загальний конкурс – 1,1

Конкурс на бюджет  - 1,86

Сестринська справа ( 11 кл.)

Ліцензований обсяг - 80

Державне замовлення – 24+8 комерц. = 32

Подано заяв – 402

Загальний конкурс – 5,03

Конкурс на бюджет  - 16,75

Лікувальна справа ( 9кл.)

Ліцензований обсяг - 150

Державне замовлення – 120+18 комерц. = 138

Подано заяв – 207

Загальний конкурс – 1,38

Конкурс на бюджет  - 1,73

Лікувальна справа ( 11 кл.)

Ліцензований обсяг - 80

Державне замовлення – 24+45 комерц. = 69

Подано заяв – 495

Загальний конкурс – 6,19

Конкурс на бюджет  - 20,63

Лабораторна діагностика ( 11 кл.)

Ліцензований обсяг - 30

Державне замовлення – 16+3 комерц. = 19 -1=18

Подано заяв – 206

Загальний конкурс – 6,87
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Конкурс на бюджет  - 12,88

IV. УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до відома, проводити профорієнтаційну роботу.

V. СЛУХАЛИ :
Бухальську  С.Є.,  заступника  директора  з  виховної  роботи,  уповноважену 

особу  з  питань  запобігання  корупції Про  проведення  навчально-виховних 

заходів  щодо  запобігання  правопорушень,  посадовим  зловживанням  та 

хабарництву в Рівненському базовому медичному коледжі на 2015-2016 н.р.

Відповідно  до  Наказу  №  40  од/к  від  25.02.2015  року  Про  запобігання  та 

протидію корупції  Рівненському базовому медичному коледжі продовжуати 

проводити такі заходи:

1 . Продовжити ознайомлення з  Наказом № 40 од/к від  25.02.2015 року 

Про  запобігання  та  протидію  корупції   Рівненському  базовому 

медичному коледжі усіх керівників структурних підрозділів.

2. Розглядати  звернення  установ,  організацій,  окремих  фізичних  осіб 

щодо фактів корупції (обласним управління освіти РОДА,  Рівненським 

міським  управлінням  внутрішніх  справ)  керівниками  структурних 

підрозділів.

3. Перевіряти та розглядати повідомлення громадян та юридичних осіб, 

інформації,  оприлюдненої  в  засобах  масової  інформації  щодо 

причетності працівників та осіб, які навчаються в коледжі, до вчинення 

корупційних правопорушень на засіданнях адміністративної ради.

4. Продовжити розгляд Законів України “Про запобігання корупції”, “Про 

засади державної антикорупційної політики в Україні (антикорупційна 

стратегія  на  2014-2017р.р.)”,  “Про  засади  запобігання  та  протидії 

корупції”  на  засіданнях  педагогічної  ради,  адміністративної  ради, 

методичної  ради  ,  циклових  (предметних)  комісіях,  методичного 

об’єднання класних керівників студентських груп .

5. Проводити профілактичні бесіди на тему: «Про запобігання і протидію 

корупції  в  РБМК.  Про  недопустимість  зложивання  посадовими 

1 4



обов’язками  членами  циклової  (предметної)  комісії»  в  студентських 

групах.

6. Проводити  тематичні  бесіди  на  тему:  «Про  запобігання  і  протидію 

корупції   під час вступної кампанії. Про недопустимість зложивання 

посадовими обов’язками членами  приймальної комісії .

7. Тематичні  бесіди  на  тему:  «Про  відповідальність  студентів  за 

здійснення  корупційних  правопорушень  і  хабарництва під  час 

навчання» в студентських групах .

8. Провести  розширене  засідання  студентської  ради  з  питання 

притягнення  до  персональної  відповідальності  студентів  коледжу  за 

вчинення корупційного правопорушення.

9. Реєструвати та аналізувати звернення зі  «Скриньки довіри» (упродовж 

2015-2016 н.р.).

1 0.  Проводити  індивідуальні  бесіди  з  працівниками  коледжу  про 

запобігання і протидію корупції в коледжі.

V. УХВАЛИЛИ:

Інформацію взяти до уваги та неухильного виконання. Дотримуватись Наказу 

№  40  од/к  від  25.02.2015  року  Про  запобігання  та  протидію  корупції   у 

Рівненському базовому медичному коледжі,  продовжувати проводити  дані 

заходи.
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Протокол № 2
засідання педагогічної ради

Рівненського державного базового медичного коледжу

  10 листопада 2015 року

 
                                                     
Голова: Сабадишин Р.О.

Секретар: Артеменко Л.В.

Членів педради: 172 штатних викладача, 93 сумісники і погодинники

Присутні:   169  осіб (список додається)

Відсутні:  3    особи

Порядок денний:

1.Розгляд  акредитаційної  справи  (позачерга  акредитація  діяльності 

освітньої послуги у сфері вищої освіти:

- напрям підготовки 6.120101 сестринська справа;

- напрям підготовки 6.120201 фармація).

                                     Доповідає: директор коледжу проф. Сабадишин Р.О.

2. Сучасні  медико-деонтологічні  аспекти  морально-етичного  виховання 

студентів Рівненського базового медичного коледжу.

            Доповідає: заступник директора з виховної роботи Бухальська С.Є.

І.СЛУХАЛИ: 

Директора  Рівненського  державного  базового  медичного  коледжу 

Сабадишина  Р.О.  про  проведення  позачергової  акредитаційної  експертизи 

освітніх  послуг  у  сфері  вищої  освіти  з  підготовки  фахівців  освітньо-

кваліфікаційного  рівня  бакалавр,  галузі  знанаь  1201  Медицина,  напряму 

підготовки 6.120101 Сестринська справа з ліцензованим обсягом 60 осіб за 

вечірньою формою. Про проведення позачергової акредитаційної експертизи 

освітніх  послуг  у  сфері  вищої  освіти  з  підготовки  фахівців  освітньо-
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кваліфікаційного  рівня  бакалавр,  галузі  знанаь  1202  Фармація,  напряму 

підготовки 6.120202 Фармація з ліцензованим обсягом 60 осіб, денна форма 

навчання. Відомості у документах для акредитаціїї є достовірними.

І.  УХВАЛИЛИ:  затвердити  акредитаційну  справу,  надіслати  відповідні 

документи в Міністерство охорони здоров’я України.

ІІ. СЛУХАЛИ: 

 Заступника директора з виховної роботи Бухальську С.Є. про сучасні 

медико-деонтологічні  аспекти  морально-етичного  виховання  студентів 

Рівненського базового медичного коледжу.

Свідченням  вихованості  сучасної  молодої  людини  є  дотримання 

морально-етичних  пріоритетів  як  у  навчально-виховному  процесі  під  час 

здобуття фаху медичного й фармацевтичного працівника, так і в професійній 

діяльності.

Зауважимо, що під морально-етичним вихованням розуміють виховну 

діяльність,  що  спрямована  на  формування  й  розвиток  стійких  моральних 

якостей,  потреб,  почуттів,  поведінкових  характеристик  на  основі  ідеалів, 

чеснот, норм і принципів моралі й етики.

Процес  морально-етичного  виховання  характеризується  такими 

поняттями:  «мораль»,  «моральність»,  «моральна  свідомість»,  «моральні 

переконання»,  «моральні  почуття»,  «моральні  звички»,  «моральна 

спрямованість».  Отож,   морально-етичне виховання формує у  студентської 

молоді медичних коледжів моральні поняття, погляди і переконання медико-

деонтологічного спрямування, що визначаються професійною специфікою; а 

також  сприяє  розвитку  моральних  почуттів,  що  виражають  цінісно-

мотиваційні орієнтири.

Система  моральних  цінностей  охоплює вічні,  національні, 

громадянські, професійн, сімейні та цінності особистого життя.

Якщо  моральні  переконання –  це  пережиті  та  узагальнені  моральні 

принципи,  норми,  що  дають  їй  змогу  чинити  свідомо,  розуміючи 
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необхідність, доцільність певного вчинку; то моральні почуття – це запити, 

оцінки, що виражають емоційний аспект  духовної діяльності  особистості. 

Моральні  почуття разом  із  моральними  переконаннями  характеризують 

моральність особистості.

 Ефективність  морально-етичного  виховання  студентської  молоді 

визначають такі чинники: створення у закладі освіти психологічного клімату 

поваги до моральних норм,  правил людського співіснування;  відповідність 

змісту  морального  виховання  його  меті  й  рівню  морального  розвитку 

вихованців;  розумне  співвідношення  між  словесними  і  практичними 

методами виховного впливу,  що забезпечує  єдність  моральної  свідомості  і 

поведінки;  своєчасне  вживання  виховних  заходів,  акцентування  уваги  на 

попередженні  аморальних  явищ   у  студентському  колективі;  подолання 

авторитарного стилю у ставленні педагогів до вихованців, побудова його на 

принципах гуманізму.

Зазначимо, що методологічною основою морального виховання є етика 

–  наука  про  мораль,  природу,  структуру  та  особливості  походження  й 

розвиток моральних норм і взаємовідносин між людьми в суспільстві.

Підкреслимо,  що  в  процесі  морально-етичного  виховання  студентів-

медиків слід спиратися на гуманістичні ідеї, згідно з якими людині властиве 

прагнення до абсолютно вічних цінностей, які  мають універсальне значення 

та необмежену сферу застосування і є загально людськими (добро, правда, 

любов, чесність, гідність, краса, мудрість, справедливість та ін.). 

Морально-етичне  виховання  як  складова  професійної  підготовки 

майбутніх медичних працівників передбачає формування професійної етики – 

медико-дентологічних якостей і характеристик, зокрема: усі набуті знання та 

вміння  віддавати  справі  охорони  і  поліпшення  здоров’я  людини,  надавати 

медичну допомогу всім, хто її потребує; незмінно керуватися у своїх діях і 

помислах  принципами  загальнолюдської  моралі,  бути  безкорисливим  і 

чуйним до хворих, визнавати свої помилки; зберігати медичну таємницю, не 

використовувати  її  на  шкоду  людині;  дотримуватись  правил  професійної 
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етики,  не  приховувати  правди,  якщо  це  не  зашкодить  хворому;  постійно 

поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння; утверджувати високі 

ідеали милосердя, любові, злагоди і взаємоповаги між людьми. Таким чином, 

професійна етика конкретизує загальні моральні вимоги для певних професій 

та  розкриває  специфічні  моральні  обов’язки  щодо  тих  видів  трудової 

діяльності, які пов’язані із впливом на людину. Водночас у професійній етиці 

немає таких норм, які не мали б своїх аналогів серед загальних моральних 

норм.  Тому  в  планах  виховної  роботи  усіх  структурних  підрозділів 

Рівненського базового медичного коледжу необхідно окреслити навчально-

виховні заходи морально-етичного спрямування, зокрема: 

-  години  класного  керівника  студентської  групи  за  орієнтовною 

тематикою «Про скромність  і  зарозумілість»,  «Чому правда найдорожча?», 

«Небайдужість  до  чужого  горя  –  визнана  риса  медика»,  «Милосердя  – 

милість душі», «Моральні цінності сучасної молоді», «Бути ввічливим – це 

означає бути сучасним», «Головні життєві цілі молодої людини»; 

- благодійні акції до Дня інвалідів, Дня «білої тростини», Дня захисту 

онкохворих дітей, до Різдвяних і Великодних свят, тощо;

- волонтерська допомога вихованцям дитячих будинків, школи-інтернат 

для  слабозорих  дітей  с.м.т.  Клевань,  школи-інтернат  для  дітей  із  серцево-

судинними захворюваннями с. Новостав;

- впровадження досвіду роботи   викладача іноземної мови, класного 

керівника  Іваницької  П.Ф.  з  проблеми  «Морально-етичний  розвиток 

особистості, об’єднуючими цінностями якого є: правда, краса, милосердя – 

основа творення людини»;

- вивчення й узагальнення досвіду виховної роботи класного керівника 

студентської  групи  Демянчук  Т.М.  з  проблеми:  «Виховання  в  студентів 

медико-деонтологічних  характеристик  засобами  інтерактивних  технологій» 

(2-ий рік);

-  виготовлення  стіннівок,  санітарних  бюлетнів  до  Дня  боротьби  з 

серцево-судинними  захворюваннями,  до Всесвітнього  дня  боротьби  з 
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поліомієлітом,  Всесвітнього  дня  боротьби  з  інсультом,  Дня  боротьби  з 

цукровим діабетом тощо.

Таким чином, у процесі  професійної підготовки молодших медичних 

спеціалістів  та  бакалаврів  у  Рівненському  базовому  медичному  коледжі 

реалізуватимуться  головні завдання – виховання й розвиток особистості  з 

високим рівнем сформованості  морально-етичних та медико-деонтологічних 

цінностей.

ІІ.  УХВАЛИЛИ:  в  планах  виховної  роботи  усіх  структурних  підрозділів 

Рівненського  базового  медичного  коледжу  окреслити  навчально-виховні 

заходи морально-етичного спрямування, зокрема: 

-  години  класного  керівника  студентської  групи  за  орієнтовною 

тематикою «Про скромність  і  зарозумілість»,  «Чому правда найдорожча?», 

«Небайдужість  до  чужого  горя  –  визнана  риса  медика»,  «Милосердя  – 

милість душі», «Моральні цінності сучасної молоді», «Бути ввічливим – це 

означає бути сучасним», «Головні життєві цілі молодої людини»; 

- благодійні акції до Дня інвалідів, Дня «білої тростини», Дня захисту 

онкохворих дітей, до Різдвяних і Великодних свят, тощо;

- волонтерська допомога вихованцям дитячих будинків, школи-інтернат 

для  слабозорих  дітей  с.м.т.  Клевань,  школи-інтернат  для  дітей  із  серцево-

судинними захворюваннями с. Новостав;

- впровадження досвіду роботи   викладача іноземної мови, класного 

керівника  Іваницької  П.Ф.  з  проблеми  «Морально-етичний  розвиток 

особистості, об’єднуючими цінностями якого є: правда, краса, милосердя – 

основа творення людини»;

- вивчення й узагальнення досвіду виховної роботи класного керівника 

студентської  групи  Демянчук  Т.М.  з  проблеми:  «Виховання  в  студентів 

медико-деонтологічних  характеристик  засобами  інтерактивних  технологій» 

(2-ий рік);
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-  виготовлення  стіннівок,  санітарних  бюлетнів  до  Дня  боротьби  з 

серцево-судинними  захворюваннями,  до Всесвітнього  дня  боротьби  з 

поліомієлітом,  Всесвітнього  дня  боротьби  з  інсультом,  Дня  боротьби  з 

цукровим діабетом тощо.

У процесі професійної підготовки молодших медичних спеціалістів та 

бакалаврів у Рівненському базовому медичному коледжі реалізувати  головні 

завдання  –  виховання  й  розвиток  особистості  з  високим  рівнем 

сформованості  морально-етичних та медико-деонтологічних цінностей.
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Протокол №  3
засідання педагогічної ради

Рівненського державного базового медичного коледжу

10 грудня 2015 року       

                                                     

Голова: Сабадишин Р.О.

Секретар: Артеменко Л.В.

Членів педради: 172 штатних викладача, 93 сумісники і погодинники

Присутні: 154 особи (список додається)

Відсутні: 11 осіб

Порядок денний:

1. Про особливості проведення навчального процесу у другому півріччі 2015-

2016 н.р.

Доповідає: директор коледжу проф.  Сабадишин Р.О.,  заступник директора 

з навчальної роботи Дашевський М.С.

2.  Ознайомлення  з  Умовами  прийому  на  навчання  до  вищих  навчальних 

закладів України в 2016 році, затвердженими Наказом Міністерства освіти і 

науки України 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованими в Міністерстві 

юстиції 04.11.2015  № 1351/27796, розгляд  Правил прийому до Рівненського 

державного базового медичного коледжу і Костопільської філії в 2016 році. 

Доповідає: голова приймальної комісії Сабадишин Р.О., відповідальний

секретар приймальної комісії Лисиця Д.Л.

3.  Про дотримання антикорупційних заходів та Положення про проведення 

навчального  процесу  під  час  підсумкової  сесії  за  І  півріччя  2015-2016 

навчального року.

Доповідає: директор коледжу проф.  Сабадишин Р.О.,  заступник директора 

з навчальної роботи Дашевський М.С.
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I. СЛУХАЛИ: 

1. Директора  Рівненського  державного  базового  медичного  коледжу 

Сабадишина  Р.О.  Враховуючи  погодні  умови,  економічне  та  енергетичне 

становище  в  Україна  та,  зокрема  в  м.  Рівне,  виникла  необхідність 

переглянути і  скорегувати графік навчального процесу у ІІ  півріччі  2015 – 

2016 навчальному році таким чином, щоб продовжити канікули до 02 лютого 

2016 року. Це дасть можливість утримувати навчальні корпуси та гуртожитки 

на мінімальному опаленні, не використовувати електроенергію, газ та гарячу 

воду. Це надасть відчутну економію в енергоносіях та заощадить кошти на 

комунальні витрати.

Графік  навчального  процесу  сплановано  без  зменшення  виконання 

навчальних планів і програм, що забезпечить вчасне закінчення навчального 

року.

2. Заступника директора з навчальної роботи Дашевського М.С..

Розроблений графік навчального процесу на ІІ півріччя, в якому відображені 

терміни  аудиторного  навчання,  практики  та  іспити,  а  також  проведення 

державних кваліфікаційних екзаменів.

Групи,  які  мають  виробничу  практику  зможуть  пройти  її  на  базі 

лікувально-профілактичних  закладів  до  початку  аудиторних  занять 

02.02.2016р.  Переддипломна  практика  буде  проходити  по  шестиденному 

тижню, а решту навчальних днів буде компенсовано по суботах протягом ІІ 

півріччя.

Це дасть можливість провести і закінчити семестр у встановлені строки 

без відчутного перенавантаження як студентів, так і викладачів.

3. Завідувача відділення «Лікувальна справа» Сьому О.І.

При складанні графіка враховані всі аспекти і вимоги до навчальних планів і 

програм, а також виконання навчального навантаження. Це дасть здійснити 

відчутну економію коштів. Пропонується ухвалити графік.
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За – одноголосно.
Проти – немає.
Утримались – немає.

I . УХВАЛИЛИ:

Ухвалити графік навчального процесу на ІІ півріччя 2015-2016 навчального 

року і рекомендувати директору затвердити його наказом до виконання.

II. СЛУХАЛИ: 

1. Голову приймальної  комісії Рівненського  державного  базового 

медичного коледжу Сабадишина Р.О., який ознайомив присутніх  з Умовами 

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

затвердженими Наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2015 

року  №  1085,  зареєстрованими  в  Міністерстві  юстиції  04.11.2015 

№ 1351/27796.

Було зазначено, що у цих Умовах терміни вживаються в таких значеннях:

відбіркова  комісія  –  структурний  підрозділ  приймальної  комісії,  який 

виконує  її  функції  у  відокремленому  структурному  підрозділі  вищого 

навчального закладу;

вступне випробуванння – перевірка рівня знань, умінь та навичок, 

здібностей  до  певного  виду  діяльності  з  конкурсного  предмета,  що 

проводиться  у  формі  зовнішнього  незалежного  оцінювання,  співбесіди, 

вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування

навчальної  програми  певного  ступеня  (освітньо-кваліфікаційного  рівня) 

вищої освіти;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на 

навчання до вищого навчального закладу;

Єдина  державна  електронна  база  з  питань  освіти  –  автоматизована 

система збирання,  верифікації,  оброблення,  зберігання та захисту даних,  у 

тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з 

метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
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конкурсний  бал  –  сума  балів  вступника,  до  якої  входять  результати 

вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до 

цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що 

вступають  на  здобуття  відповідного  ступеня  (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) вищої освіти;

конкурсний  предмет  –  навчальний  предмет,  рівень  навчальних 

досягнень  з  якого  враховується  при  проведенні  конкурсного  відбору  на 

навчання до вищого навчального закладу.

2. Відповідального секретаря приймальної Рівненського державного базового 

медичного коледжу комісії Лисицю Д. Л. 

На  підставі  рекомендацій  МОН  України  та  Умов  прийому  до  вищих 

навчальних  закладів  України  в  2016  році,  затвердженими  Наказом 

Міністерства  освіти  і  науки  України  15  жовтня  2015  року  №  1085, 

зареєстрованими в Міністерстві юстиції 04.11.2015 № 1351/27796. створено 

Правила прийому до Рівненського державного базового медичного коледжу і 

Костопільської  філії  в  2016  році,  де  по  розділах  відображені  всі  аспекти 

прийому  (вимоги  до  документації,  порядок  і  терміни  прийому  заяв  та 

проведення  вступних  випробувань,  критерії  зарахування  на  державну  та 

платну форму навчання та ін.)

     Правила прийому розроблені Приймальною комісією Рівненського 

   (  –   )   базового медичного коледжу далі приймальна комісія відповідно до Умов 

прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (  – далі Умов 

),        1 5  прийому затверджених наказом Міністерства освіти і науки від жовтня 

20 1 5   року № 1 085        і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 

 20 1 5   1 3 5 1/27796.листопада року№

      Провадження освітньої діяльності в Рівненському державному базовому 

       медичному коледжі та Костопільській філії здійснюється відповідно до 

         458796  ліцензії Міністерства освіти і науки України Серія АЕ № від 

05.08.20 1 4  .     0 1.07.20 1 9  . (5.120 10 1 04   –р Термін дії ліцензії до р Стоматологія  

 0 1.07.20 1 7 .).  до р     Правила прийому до Рівненського державного 
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    20 1 6   (  )  базового медичного коледжу у році далі Правила розроблені 

       приймальною комісією Рівненського медичного коледжу відповідно до Умов 

  20 1 6  ,     прийому у році затверджені Педагогічною радою Рівненського 

     2  25. 1 1.20 1 4 .державного базового медичного коледжу протокол№ від р

       Рівненський державний базовий медичний коледж оголошує прийом на 

   ,      підготовку фахівців за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах 

 :ліцензованого обсягу

- 223 Медсестринство

         : ,  ,  - ;Кваліфікація фельдшер медична сестра медична сестра бакалавр

- 22 1  Стоматологія

         :  ,  ;Кваліфікація зубний технік зубний гігієніст

- 224     Технології медичної діагностики та лікування

         :  ;Кваліфікація лаборант медичний

- 226 Фармація

          : ,  ;Кваліфікація фармацевт фармацевт бакалавр

3.       Фінансування підготовки фахівців у Рівненському державному 

   :базовому медичному коледжі здійснюється

     -   ;за рахунок видатків місцевого бюджету за державним замовленням

      .за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

4.         Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 

       Рівненському державному базовому медичному коледжі на конкурсній основі 

    ,     відповідно до стандартів вищої освіти якщо певний ступінь вищої освіти 

        .громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджет

 ,       Громадяни України які не завершили навчання за кошти державного 

      ,   або місцевого бюджету за певним ступенем освіти мають право повторно 

      безоплатно здобувати вищу освіту Рівненському державному базовому 

          медичному коледжі за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до 

    ,     державного або місцевого бюджету коштів витрачених на оплату послуг з 

 ,   підготовки фахівців відповідно    до Порядку відшкодування коштів 

   ,      державного або місцевого бюджету витрачених на оплату послуг з 
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 ,     підготовки фахівців затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

 26  20 1 5   658.від серпня року№

        Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

      другою спеціальністю у Рівненському державному базовому медичному 

,     ’     коледжі якщо за станом здоров я вони втратили можливість виконувати 

   ’     ,  службові чи посадові обов язки за отриманою раніше кваліфікацією що 

  -   ,   підтверджується висновками медико соціальної експертної комісії та в інших 

,  .випадках передбачених законом

 ,      ,Громадяни України які переселилися з тимчасово окупованої території  

         мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня 

        в Рівненському державному базовому медичному коледжі за рахунок коштів 

         .державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання

5.      ,     Іноземці та особи без громадянства які постійно проживають в 

, ,      , ,  Україні особи яким надано статус біженця в Україні особи які потребують 

   ,   ,    додаткового або тимчасового захисту та особи яким надано статус 

 ,        ,закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах  

         .мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України  

        Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного 

    ,    бюджету здійснюється в межах квот визначених Кабінетом Міністрів 

.України

 ,        Усі особи які здобувають вищу освіту у Рівненському державному 

  ,     ’ .базовому медичному коледжі мають рівні права та обов язки

6.         Прийом до Рівненського державного базового медичного коледжу на 

   -     всі ступені та освітньо кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній 

      .основі незалежно від джерелфінансування навчання

7.    «   ,   Відповідно до Положення про поселення проживання та правила 

      внутрішнього розпорядку в гуртожитку Рівненського державного базового 

 »  ,     ,медичного коледжу для студентів які потребують поселення у гуртожиток  

  .      -можуть надаватися місця В гуртожитку створено належні санітарно

      .   гігієнічні умови для проживання та відпочинку студентів До послуг 
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 4-  ,    ,   (  проживаючих місні кімнати кухня та холодильники душові холодна і 

  ),    ’    гаряча вода постійно читальний зал з комп ютерною технікою та доступом 

  .до мережі Інтернет

    -   На навчання для здобуття освітньо кваліфікаційного рівня молодшого 

        спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за 

       денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною 

     .середньою освітою на підставі вступних випробувань

    -   На навчання для здобуття освітньо кваліфікаційного рівня молодшого 

,       . спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою

2.      -  На навчання для здобуття освітньо кваліфікаційного рівня 

       молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти 

        Рівненський державний базовий медичний коледж має право приймати на 

    (    ) , вакантні місця другого курсу з нормативним терміном навчання осіб які 

          здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі 

   .сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання

3.        (На навчання для здобуття ступеня бакалавра фармацевтичного 

)       спрямування приймаються особи за результатами зовнішнього незалежного 

    .оцінювання знань і вмінь вступників

4.         (На навчання для здобуття ступеня бакалавра медичного 

)      спрямування приймаються особи за результатами фахових вступних 

.випробувань

1 .    :Порядок роботи приймальної комісії

     9.00  1 8.00 Приймальна комісія працює щоденно з до години

 -  1 3.00  1 4.00 .Перерва з до години

   9.00  1 3.00   .У суботу з до години без перерви

        –   ,   У неділю під час прийому заяв і документів вихідний день а під час 

 ,       вступних екзаменів конкурсного відбору та зарахування на навчання 

    9.00  1 3.00 .приймальна комісія працює з до години
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2.    ,  ,  Прийом заяв і документів вступні випробування конкурсний відбір 

          та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної 

     :середньої освіти проводиться в такі строки

2. 1.   Етапи вступної кампанії

  Денна форма навчання
   вступники на основі освіти

 базової загальної 

середньої

повної

 загальної середньої
2.2.     Початок прийому заяв та 

   документів в паперовій або 

 електронній формі
1 1   20 1 6 липня року

2.3.     Закінчення прийому заяв та 

   ,   документів від осіб які вступають на 

    навчання на основі базової загальної 

 середньої освіти

  1 8.00 о годині

20 липня

20 1 6 року

2.4.     Закінчення прийому заяв та 

  ,   документів від осіб які не складають 

    вступних екзаменів і не проходять 

співбесіду

 1 8.00 о годині

 27  20 1 6 липня року

2.5.     Закінчення прийому заяв та 

  ,   документів від осіб які проходять 

   співбесіду або складають вступні 

,   екзамени що проводить коледж

 1 8.00 о годині

20  20 1 6 липня року

2.6.    Строки проведення коледжем 

   співбесіди та вступних іспитів
         2 1   – 28  20 1 6 липня липня року

2.7.    Строки проведення коледжем 

 фахових випробувань
2 1   – 28  20 1 6 липня липня року

2.8.   Термін оприлюднення 

   рейтингового списку вступників на 

   основі базової загальної середньої 

освіти

  1 2   28  20 1 6 не пізніше години липня року
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2.9.   Термін оприлюднення 

   рейтингового списку вступників на 

   основі повної загальної середньої 

освіти

  1 2   0 1   20 1 6 не пізніше години серпня року

2. 10.   Термін оприлюднення 

  ,  рейтингового списку вступників які 

   вступають для здобуття ступеня 

бакалавра

  1 2   0 1   20 1 6 не пізніше години серпня року

2. 1 1.    Виконання вимог до зарахування       на місця за кошти державного бюджету до 

1 8   05  20 1 6 ;години серпня року

      на місця за кошти фізичних осіб не 

 1 0   20 1 6 пізніше серпня року
2. 1 2.   Терміни зарахування вступників     Зарахування вступників на основі базової 

    :та повної загальної середньої освіти

-     за кошти державного бюджету не 

 1 2   06   20 1 6пізніше години серпня  

;року

-     за кошти фізичних та юридичних 

   1 2   20 1 6 ;осіб не пізніше серпня року

         Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Рівненського 

     (  - )   державного базового медичного коледжу далі заява в паперовій та 

 .       електронній формі Заява в паперовій формі подається вступником особисто 

      до приймальної комісії Рівненського державного базового медичного 

.коледжу

2.   Вступники  для  здобуття  ступеня  бакалавра  на  основі  повної 

загальної середньої освіти на денну форму навчання,  крім осіб,  які  мають 

право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної 

загальної середньої освіти (розділ VII Правил), зарахування за співбесідою 

(розділ  ІХ  Правил)  та  зарахування  поза  конкурсом  (розділ  Х  Правил), 

подають  заяви  тільки  в  електронній  формі.  Вони  можуть  подати  до 

п’ятнадцяти  заяв  на  п’ять  спеціальностей  (спеціалізацій),  на  яких 
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передбачено  прийом  за  кошти  державного  бюджету.  Подання  заяв  в 

електронній формі на спеціальності (спеціалізації), на яких не передбачається 

прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

3.       -  При вступі на навчання за освітньо кваліфікаційним рівнем 

 ,         молодшого спеціаліста може подати заяву тільки в паперовій формі не 

   ’          більше ніж до п яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на 

   (   )    . , три напрями підготовки на три спеціальності у кожному з них Заяви подані 

    ( )   на певний напрям підготовки спеціальність до Рівненського державного 

      ,  базового медичного коледжу за різними формами навчання вважаються 

   .  фактом подання однієї заяви

       (   ,Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді із зазначенням того  

      )  оригінали чи копії документів додані до заяви реєструється уповноваженою 

         особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття 

.заяви

,    ,    Заяву зареєстровану в Єдиній базі може бути скасовано Рівненським 

       державним базовим медичним коледжем на підставі рішення приймальної 

        комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до 

         зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час 

     ,    внесення відповідних даних до Єдиної бази що підтверджується актом про 

  ,    .  допущену технічну помилку сформованим в Єдиній базі Скасована заява 

 ,         .вважається неподаною а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі  

         Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення у день його 

,          прийняття після чого вступник може подати заяву на цю саму спеціальність 

     .до Рівненського державного базового медичного коледжу

 ,    ,  :До заяви поданої в паперовій формі вступник додає

копію  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній 

(освітньо-кваліфікаційний)  рівень,  на  основі  якого  здійснюється  вступ,  і 

додаток до нього;

копію  сертифіката  відповідного  рівня  зовнішнього  незалежного 

оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
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копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копії  документів,  які  підтверджують  право  вступника  на  участь  у 

конкурсі  за  результатами  вступних  екзаменів  на  основі  повної  загальної 

середньої освіти (розділ VIII цих Умов), зарахування за співбесідою (розділ Х 

цих Умов), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ цих Умов) (за наявності).

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

      ,   Інші документи або їх копії подаються вступником якщо це викликано 

      особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки 

( ),  ,  ,  спеціальностями установленими законодавством у строки визначені для 

 ,    ,     V  прийому документів не пізніше строків установлених у розділі І цих 

,        Правил для прийняття приймальною комісією першого рішення про 

   .рекомендування вступників до зарахування

6.       ,Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання  

  20 1 6 .виданий у році

7.       Рівненський державний базовий медичний коледж самостійно 

      визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката з 

 ,        загальноосвітнього предмету з яким вступник допускається до участі у 

.конкурсі  

8.        Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною 

     ,   комісією Рівненського державного базового медичного коледжу або в 

  .    'установленому законодавством порядку Копії документів без предявлення 

  .оригіналів не приймаються

     ,  Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних поданих 

     ,    .вступником для участі у конкурсному відборі за допомогою Єдиної бази

        Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає 

           рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання 

       до Рівненського державного базового медичного коледжу протягом трьох 

           робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів 

 ,    вступних екзаменів але не пізніше 0 1  серпня.   Оприлюднення відповідних 
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        -рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб

     .сайті Рівненського державного базового медичного коледжу

   ,       Для конкурсного відбору осіб які на основі повної загальної середньої освіти 

       вступають до Рівненського державного базового медичного коледжу для 

  -    ,здобуття освітньо кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  

       зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з двох 

:предметів

-     (  ) —  ’  українська мова та література базовий рівень обов язковий конкурсний 

;предмет

-  —    “ ”, “ ”, біологія на спеціальності Медсестринство Стоматологія

“     Технології медичної діагностики та лікування ”;

-  —    “ ”.хімія на спеціальність Фармація

   ,      Для конкурсного відбору осіб які на основі повної загальної середньої 

       освіти вступають до Рівненського державного базового медичного коледжу 

      ,для здобуття ступеня бакалавра фармацевтичного спрямування  

      зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з 

 :трьох предметів

’ : -     (  );Обов язкові українська мова та література базовий рівень

                      - ;хімія

  –   :   .Третій предмет на вибір абітурієнта біологія чи фізика

       – 1 0 1. Мінімальна кількість балів сертифіката з конкурсних предметів

   ,       Для конкурсного відбору осіб які вступають на основі повної загальної 

 ,       середньої освіти конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів 

    (   ) сертифіката з конкурсних предметів балів вступних екзаменів відповідного 

,      (   )  рівня та середнього бала документа додатка до документа про повну 

  ,     .   загальну середню освіту помножених на вагові коефіцієнти При цьому 

         середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 

1 2-           бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до 

 .        , Єдиної бази Оцінки з документа про повну загальну середню освіту які 

  5-  ,   : "3" виставлені за бальною шкалою враховуються таким чином відповідає 
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"6", "4"   "9", "5"   " 12".  відповідає відповідає      1 2-Внесений до Єдиної бази за

       200-  бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у бальну шкалу 

        за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну 

 ,   1 2-  ,  200-середню освіту обрахованого за бальною шкалою значенням бальної 

.шкали

          Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних 

   предметів у Рівненському державному    базовому медичному коледжі мають 

,    ,     , особи у яких є захворювання що зазначені у Переліку захворювань що 

      можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього 

 , незалежного оцінювання затвердженому     наказом Міністерства освіти і науки 

    '    25   2008  України та Міністерства охорони здоровя України від лютого року 

124/95№ ,      07   2008зареєстрованому у Міністерстві юстиції України березня  

  189/14880,       року за № через які вступники не проходили зовнішнє незалежне 

.оцінювання

         Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з 

    конкурсних предметів у Рівненському державному  базовому медичному 

 коледжі   ,      (   мають право особи звільнені з військової служби у тому числі 

),   30   20 1 5    ,   демобілізовані після листопада року та особи які проходять 

  (    ),  ,військову службу крім військовослужбовців строкової служби в порядку  

      визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

 .громадянами України

За  результатами  співбесіди  зараховуються  до  вищого  навчального 

закладу особи:

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 
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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».

Поза конкурсом зараховуються:

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  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;

Право  на  першочергове  зарахування  до  вищих  навчальних  закладів 

мають:

особи,  яким відповідно до  Закону України "Про охорону  дитинства" 

надане таке право;

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

захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі 

до  вищих  військових  навчальних  закладів  та  військових  навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів;

особи,  яким  відповідно  до  Закону  України  "Про  основи  соціальної 

захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;
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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;

Особи,  які  мають  трудовий  стаж  роботи  у  лікувальних  закладах  не 

менше двох років.

2.  Право  першочергового  зарахування  надається  за  послідовністю, 

визначеною в пункті 1 цього розділу.

Рейтинговий  список  вступників  формується  за  категоріями  в  такій 

послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.

вступники,  які  не  рекомендовані  на  зарахування  на  місця,  що 

фінансуються за кошти державного бюджету. 

Накази  про  зарахування  на  навчання  видаються  директором 

Рівненського державного базового медичного коледжу.

 на підставі рішення приймальної комісії.  Накази про зарахування на 

навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків 

вступників,  рекомендованих  до  зарахування,  та  оприлюднюються  на 

інформаційному  стенді  приймальної  комісії  і  веб-сайті  Рівненського 

державного  базового  медичного  коледжу  у  вигляді  списку  зарахованих  у 

строки, встановлені у розділі ІV Правил.

Не пізніше ніж за три дні до початку прийому документів на навчання 

для  отримання  ступеня  бакалавра  вищі  Рівненський  державний  базовий 

медичний коледж зобов’язаний оприлюднити на власному веб-сайті та внести 

до Єдиної бази інформацію про граничний обсяг місць, що фінансуються за 
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кошти державного бюджету, на спеціальності,  у тому числі кількість місць 

для осіб, які вступають поза конкурсом.

I I . УХВАЛИЛИ: 

Правила прийому до Рівненського державного базового медичного коледжу і 

Костопільської філії в 2016 році ухвалити, рекомендувати директору коледжу 

наказом затвердити  до  виконання  приймальною комісією під  час  вступної 

кампанії 2016 року.

III. СЛУХАЛИ:

1. Директора Рівненського державного базового коледжу Сабадишина Р.О., 

який  наголосив  присутнім,  що  наближається  підсумкова  сесія  за  осінній 

семестр.  Всім  викладачам  і  студентам  необхідно  строго  дотримуватись 

об’єктивності  при  виставленні  заліків  та  прийому  іспитів,  керуватись 

вимогами  Положення  про  навчальний  процес  та  закону  України  «Про 

запобігання корупції». Прошу взяти цю інформацію до уваги і недопускати 

протиправних вимог і дій.

2.  Заступника  директора  з  навчальної  робот  Дашевського  М.С.,  який 

наголосив,  що  згідно  з  Положенням  про  навчально-виховний  процес 

підсумкові  семестрові  оцінки  виставляються  виключно на  підставі  оцінок, 

отриманих протягом семестру, що не потребує окремого заліку за присутності 

студентів. Також студент має право до останнього дня навчання поліпшити 

свою оцінку.

Неприпустимі будь-які матеріальні винагороди, що суперечить кодексу 

викладача  та  закону  України  «Про  запобігання  корупції»  та  веде  до 

кримінальної відповідальністі.

I I I . УХВАЛИЛИ: 
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Інформацію  про  неухильне  дотримання  закону  України  «Про 

запобігання корупції», Положення про організацію і проведення навчального 

процесу взяти до відома і виконання.
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Протокол № 4
засідання педагогічної ради

Рівненського державного базового медичного коледжу

10 лютого 2016 року       
                                                     
Голова: Сабадишин Р.О.

Секретар: Артеменко Л.В.

Членів педради: 172 штатних викладача, 93 сумісники і погодинники

Присутні: 170 особи (список додається)

Відсутні: 2 особи

Порядок денний:

1 . Про  успішність  студентів,  академзаборгованість  за  перше 

півріччя 2016-2017 н.р.

Доповідає: Дашевський М.С., заступник директора з навчальної роботи.

2. Про затвердження ліцензійних справ про отримання ліцензії  на 

освітню  діяльність  у  сфері  вищої  освіти  в  галузі  знань  22 

Охорона  здоров’я  спеціальності  223  Медсестринство 

спеціалізація  сестринська  справа  освітньо-  кваліфікаційний 

рівень  бакалавр  сестра  медична  та  галузі  знань  22  Охорони 

здоров’я спеціальності  224 Технології  медичної діагностики та 

лікування  спеціалізація  лабораторна  діагностика  освітньо- 

кваліфікаційний рівень бакалавр лаборант (медицина).

3. Ознайомлення  з  Планом   навчально-виховних  заходів  щодо 

запобігання   правопорушень,  посадовим   зловживанням  та 

хабарництву  в 2016 н.р.

Доповідає: заступник директора з виховної роботи Бухальська С.Є.

4. Ознайомлення з Планом-графіком виховних заходів педагогічних 
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працівників  Рівненського  базового  медичного  коледжу  на  ІІ 

семестр 2015-2016 н.р.

Доповідає: заступник директора з виховної роботи Бухальська С.Є.

5. Про  атестацію  педагогічних  працівників  Рівненського  державного 

базового медичного коледжу в 2015-2016 н.р.

Доповідає: заступник директора з виховної роботи Бухальська С.Є.

I. СЛУХАЛИ:  

1 . Заступника директора з навчальної роботи  Дашевського М.С.

По  закінченню  осіннього  семестру  79  студентів  мали  академічну 

заборгованість, з них 58 ліквідовано. 

Куратори  та  завідувачі   відділень  повинні  з’ясувати  причини,  чому  не 

ліквідована заборгованість за осінній семестр. 

Викладачам  дисциплін  необхідно  подати  в  навчальну  частину 

екзаменаційний білет, екзаменаційну відомість та занести оцінку в залікову 

книжку студента та навчальний журнал.

2. Розглянути  питання  про  відрахування  студентів  Рівненського 

базового

медичного коледжу: 

Климпуш Андрій  Михайлович  –  ІІІ  курс   відділення  “  Сестринська 

справа”  (9 кл.) група Б – тринадцять “2” (“зa”- 169 , проти -1).

Лещук  Катерина  Володимирівна   І  курс   відділення  “  Сестринська 

справа”  (9 кл.) група Б – дванадцять “2” (“зa” – одноголосно).

Троцюк  Вікторія  Олександрівна  -  І  курс   відділення  “  Сестринська 

справа”  (9 кл.) група Б – дванадцять “2” (“зa”- 169 , проти -1).

Юхимюк Юлія Миколаївна – ІІ курс  відділення “Стоматологія ” (9 кл.) 

– “2” – всі предмети (“зa” – одноголосно).

Мамедов Октай Султан огли - ІІІ курс  відділення “Стоматологія ” (9 

кл.) – “2” – всі предмети (“зa” – одноголосно).
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Гаврилюк Юлія Віталіївна – ІІ курс відділення “Лікувальна справа” (9 

кл.) група Д – шість “2” (“зa” – одноголосно).

ВИСТУПИЛИ:  директор  Рівненського  державного  базового  медичного 

коледжу  Сабадишин  Р.О.,  який  наголосив,  що  відрахування  студентів 

повинно проводитись згідно з чинним законодавством.

I.  УХВАЛИЛИ:  екзаменаційну  документацію оформити  належним чином, 

відрахування студентів проводити згідно з чинним законодавством. 

II.СЛУХАЛИ:  Дашевського М.С. про затвердження ліцензійних справ про 

отримання ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти в галузі знань 

22  Охорона  здоров’я  спеціальності  223  Медсестринство  спеціалізація 

сестринська  справа  освітньо-  кваліфікаційний  рівень  бакалавр  сестра 

медична та галузі знань 22 Охорони здоров’я спеціальності  224 Технології 

медичної  діагностики  та  лікування  спеціалізація  лабораторна  діагностика 

освітньо- кваліфікаційний рівень бакалавр лаборант (медицина).

II.УХВАЛИЛИ: затвердити  і  подати  документи  в  МОН  України  для 

затвердження ліцензійних справ про отримання ліцензії на освітню діяльність 

у сфері вищої освіти в галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 

Медсестринство спеціалізація сестринська справа освітньо- кваліфікаційний 

рівень  бакалавр  сестра  медична  та  галузі  знань  22  Охорони  здоров’я 

спеціальності   224  Технології   медичної  діагностики  та  лікування 

спеціалізація  лабораторна  діагностика  освітньо-  кваліфікаційний  рівень 

бакалавр лаборант (медицина).

III. СЛУХАЛИ: заступника директора з виховної роботи Бухальську

4 1



С.Є., яка ознайомила присутніх з Планом  навчально-виховних заходів щодо 

запобігання   правопорушень,  посадовим   зловживанням  та  хабарництву 

педагогічними працівниками коледжу в 2015-2016 н.р.

План  навчально-виховних  заходів  щодо 
запобігання  правопорушень,  посадовим 
зловживанням та хабарництву  в 2016 н.р.

№
з/п

Найменування заходів Строк 

виконання

Виконавець

1. Забезпечити контроль за дотриманням 

законодавчих  та  нормативних 

документів  із  питань  вищої  освіти 

керівниками  структурних  підрозділів, 

педагогічними  працівниками 

медичного  коледжу;  не  допускати 

посадових  зловживань, 

правопорушень  і  хабарництва  серед 

працівників

Протягом 

року

Сабадишин Р.О.
юрисконсульт
керівники  структурних 

підрозділів

2. Посилити відповідальність  керівників 

структурних  підрозділів  медичного 

коледжу  за  дотриманням  вимог 

чинного  законодавства   при 

проведенні  навчальних  занять, 

практики,  семестрових,  ліцензійних 

інтегрованих і державних іспитів

Протягом 

року

Сабадишин Р.О.
юрисконсульт
керівники  структурних 

підрозділів

3. Забезпечити об'єктивність оцінювання 

знань  студентів,  зокрема,  шляхом 

удосконалення організації  проведення 

директорських  контрольних  робіт, 

введенням контрольних заходів

За планом 
вшутрішньо-

коледжного 

контролю

Заступник  директора  з 
навчальної роботи 
Даевський М.С

4. Проводити  у  всіх  структурних 

підрозділах  медичного  коледжу 

роз'яснювальну  роботу,  звернувши 

увагу  викладацького  складу  на 

розвиток і утвердження партнерських, 

чесних  і  доброзичливих  стосунків  із 

студентством.  Попередити  факти 

тиску  на  студентів,  які  інформують 

Протягом 

року

Директор 
Сабадишин Р.О.,
Заступник  директора  з 
навчальної роботи
Дашевський М.С.
заступник  директора  з 
виховної  роботи 
Бухальська С.Є.,
класні керівники
студентських  груп 

юристконсульт
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керівництво  вищого  навчального 

закладу про факти хабарництва, з боку 

викладачів та інших посадових осіб
5. Провести  в  студентських  групах 

профілактичні  бесіди  на  тему:  “Про 

відповідальність  студентів  за 

здійснення  корупційних 

правопорушень і  хабарництва під час 

навчанння”

Вересень
для  студентів 
нового набору
листопад-
грудень
травень- 

січень

заступник  директора  з 
виховної  роботи 
Бухальська С.Є.,
соціальний педагог,
класні керівники
студентських груп

6. Провести засідання педагогічної ради 

медичного  коледжу  із  залученням 

органів студентського самоврядування 

з   розгляду  питання:  “Медичний 

коледж  -  територія  вільна  від 

хабарництва і корупції

Січень
 2015

Директор 
Сабадишин Р.О.,
Лисиця Д.Л.,
Мосійчук О.

7. Вживати  заходи  щодо  широкого 

залучення  органів  студентського 

самоврядування  до  роботи, 

спрямованої  на  запобігання 

правопорушенням,  посадовим 

зловживанням,  хабарництву  у 

медичному коледжі

Протягом 

року

Директор 
Сабадишин Р.О.
Голова  студентського 
самоврядування
 Лисиця Д. Л. Дашевський 
М. С.

8. Спільно  з  органами  студентського 

самоврядування  провести  анонімне 

анкетування студентів щодо можливих 

фактів здирництва  та хабарництв

Лютий 
2015

заступник  директора  з 
виховної  роботи 
Бухальська С. Є. 
Соціальний  педагог 
Мельничук Н. М.
Голова  студентського 
самоврядування

9. Забезпечити  функціонування  у 

медичному  коледжі   “Скриньки 

довіри”

Протягом 
року

Заступник  директора  з 
господарської  частини 
Кукурудза Р. Й.

10. Забезпечити  здійснення  заходів  щодо 

недопущення  фактів  хабарництва  та 

корупції  при  проведенні  прийому  до 

вищих навчальних закладів

На  період 
роботи 
приймальної 
комісії

Голова приймальної комісії 
Сабадишин Р.О.
секретар  приймальної 
комісії

11. Вжити  заходи  щодо  належного 

організаційного  рівня  роботи 

приймальної  комісії  медичного 

коледжу  та  відкритості  і  прозорості 

На  період 
роботи 
приймальної 
комісії

Голова приймальної комісії 
Сабадишин Р.О.
секретар  приймальної 
комісії
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проведення вступних випробувань
12. Забезпечити  дотримання  вимог  Умов 

прийому до медичного коледжу щодо 

єдиної  форми  і  кількості  вступних 

випробувань  для  абітурієнтів,  які 

вступають на бюджетну та контрактну 

форму навчання

На  період 
роботи 
приймальної 
комісії

Голова приймальної комісії 
Сабадишин Р.О.
секретар  приймальної 
комісії

                                                                                                       Вик. Бухальська С.Є.
                                                                                                       Карпюк Н.В.

III.УХВАЛИЛИ: План  навчально-виховних  заходів  щодо  запобігання 

правопорушень, посадовим  зловживанням та хабарництву  в 2016 н.р.

взяти до відома та неухильного виконання.

IV. СЛУХАЛИ: заступника директора з виховної роботи Бухальську С.Є., яка 

ознайоми  присутніх  з  Планом-графіком  виховних  заходів  педагогічних 

працівників Рівненського базовго медичного коледжу на ІІ семестр 2015-2016 

н.р.

№
з/п

Назва заходів Термін 
виконання 

Координатори 
заходу

Примітка 

1 Виховна година на тему: «Історичні віхи м. 
Рівне»  до  Дня  визволення  м.  Рівне  від 
німецько-фашистських  загарбників  для 
студентів відділення «Сестринська справа»

02.02.16 Бухальська С.Є.
Мельничук Н.М.

2 Виховна година на тему: «Ми загинули, щоб 
ВИ перемогли...», присвячений Дню пам’яті 
героїв  Крут  зі  студентами    IV  курсу 
відділення «Стоматологія»

03.02.16 Гарас О.В.

3 Доброчинна  акція  до  Всесвітнього  дня 
боротьби  з  онкозахворюваннями  та  до 
Всесвітнього  дня  онкохворих  дітей; 
допомога онкохворим дітям РОКЛ

лютий-
березень

 Бухальська С.Є.
Баб’як В.І.

Коробко Л.Р.
Палапа В.В.

Примачок Л.Л.
Сірко Н.М.
Сьома О.І. 
Хома І.Н.

4 Профілактична  лекція-бесіда   здоров’я-
збережувального  спрямування  на  тему: 
«Раціональний  догляд  за  порожниною 
рота» до професійного Дня стоматолога 
для студентів гуртожитку №1

10.02.16  Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.

Шульжук Ю.М.
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5 Круглий  стіл-бесіда  на  тему:  «Молодь 
змінить  Україну»  зі  студентами  відділення 
«Лікувальна справа»

16.02.16 Іваницька П.Ф.
Гусарук Т.В.

6 Тематична зустріч-бесіда з учасниками війни 
в  Республіці  Афганістан  —  викладачами 
коледжу Ничиком Б.В., Денисевичем М.М. зі 
студентами відділення «Лікувальна справа», 
«Фармація»

16.02.16 Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.

7 Урок-реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні 
зі  студентами  відділення  «Лікувальна 
справа», «Фармація»

19.02.19 Бухальська С.Є.
Сьома О.І.

Патяка О.О.
Кочубей О.М.

8 Мовознавчі  години  на  тему:  «Рідна  мова 
материнська»  до  Міжнародного  дня  рідної 
мови  (21лютий)  для  студентів  відділення 
«Сестринська справа», «Фармація»

21.02.16 Остапчук Р.А.

9 Виховні заходи декадника предметної комісії 
іноземної мови:

− круглий стіл — засідання Євроклубу 
на  тему:  «2016  рік  —  оголошено  в 
Україні роком англійської мови»

− година  спілкування  професійно 
зорієнтованого  спрямування  з 
ознайомлення  студентів  коледжу  із 
обмінними  студентськими 
програмами  навчання  й 
працевлаштування

23.02.16-
25.02.16

Нетепчук А.Ю.

10 Урок-екскурсія на тему: «У витоків духовних 
джерел»  в  Городецькому  монастирі  для 
студентів відділення «Сестринська справа»

25.02.16 Кочубей О.М.
Тимощук А.С.

11 Тренінг  професійного  зорієнтованого 
виховання  щодо  надання  невідкладної 
допомоги з учнями ЗОШ №4 м.Рівне 

25.02.16 Оксюта В.М.
 

12 Лекція-диспут  на  тему:  «Цікаві  факти 
про  рідкісні  хвороби»  до 28  лютого  — 
Міжнародного  дня  рідкісних 
захворювань  для  студентів  відділення 
«Сестринська  справа»,  «Лікувальна 
справа»

26.02.16 Гордашко Т.А. 
Повар Н.А.

13 Диспут  на  тему:  «Наркотики. 
Наркозалежність.  Дитяча  наркоманія»  до  1 
березня  -  Міжнародного  дня  боротьби  з 
наркоманією та наркобізнесом

01.03.16 Копаниця О.М.
Чередняк Я.М.

14 Зустріч  з  науковцем-літератором  НАУ 
«Острозька академія» Анатолієм Криловцем, 
приурочена до 145-річчя Лесі Українки 

02.03.16 Туровська І.О.

15 Урочистості до Міжнародного жіночого дня, 
учасники художньої самодіяльності

04.03.16 Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
Катюха С.М.

16 Виховна година до Дня народження Тараса 09.03.16 Бухальська С.Є.
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Шевченка  (1814-1861)  українськогопоета, 
художникадля  студентів  відділення 
«Сестринська справа», 

17 Виховна  година    здоров’я 
збережувального  спрямування  на  тему: 
«Сонячні  діти,  або  діти  зі  синдромом 
Дауна» до 21 березня — Міжнародного 
дня  людини  їз  синдромом  Дауна  зі 
студентами  відділення  «Лікувальна 
справа»

21.03.16 Петренко В.П.  

18 Поетична вітальня, книжкова викладка до 21 
березня Всесвітнього дня поезії

21.03.16  Білецька В.С. 
Артеменко Л.В.

19 Цикл  профілактичних  бесід:  «24  — 
березня  Всесвітній  день  боротьби  з 
туберкульозом  (ВООЗ)»  для  студентів 
гуртожитку №2

24.03.16 Казмірук Л.П.  

20 Лекція-бесіда  виховного,  медико-
профілактичного  спрямування  на  тему: 
«Профілактика  гепатитів:  це  залежить 
від  вас!»  зі  студентами  відділення 
«Лікувальна справа»(11) ІІІ курс «В»

березень Харитонюк Р.О.

21 Театральні  вечори  —  перегляд  вистав 
Рівненського  академічного  музично-
драматичного  театру  до  Міжнародного 
дня театру 

березень Бухальська С.Є.
Лисиця Д.Л.
Шульжук Ю.М.
Казмірук Л.П.
Корольчук І.Б.

22 Історико-краєзнавча екскурсія «Битва під 
Гурбами»

22.04.16 Колінчук В.В.
Бухальська С.Є.
Тимощук А.С.

23 Оздоровчий  тренінг  до  7  квітня  — 
Всесвітнього деня здоров’я (ВООЗ)

 04.04.16-
08.04.16

Корінець М.Г.
Мичак П.С.
Чернієнко О.А.

 

24 Лекція-презентація  професійно-
зорієнтованого  й  еколого-природничого 
спрямування на тему: «Душа природи — 
душа  добра  й  високої  духовності», 
присвячена  діяльності  фундатора 
народної  медицини  Івана  Носаля   зі 
студентами відділення  «Фармація»

08.04.16 Кіщук В.М.

25 Доброчинна  Великодна  акція  на  тему: 
«Добро починається з тебе!»

   квітень-
травень 

Бухальська С.Є.
Климчук О.В.
Чикалюк Л.Є.
Тимощук А.С.

26 Цикл  заходів  до  Всесвітнього  дня 
довкілля; студентська «Весняна толока»

11.04.16-
15.04.16

Проказюк С.В.
Шульжук Ю.М.
Казмірук Л.П.
Корольчук І.Б.

27 Круглий  стіл:  «17  квітня  — Всесвітній 18.04.16 Бухальська С.Є.
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день гемофілії» для студентів відділення 
«Фармація»

Сергеєва Г.М.

28 Тематична лекція до Всесвітнього дня 
боротьби з малярією (ВООЗ )25 квітня 

25.04.16 Денисевич М.М.

29 Цикл  заходів  до  Дня  Чорнобильської 
трагедії

26.04.16 Патяка О.О.
Демчук В.Б.

30 Зустріч-бесіда з волонтерами Червоного 
Хреста  і  Червоного  Півмісяця  до  8 
травня — Міжнародного дня Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця

10.05.16 Бойчук Т.М.

31 Цикл  заходів  до  Дня  Перемоги,  Дні 
пам’яті  та  примирення,  присвячені 
пам’яті жертв Другої світової війни

10.05.16-
13.05.16

Патяка О.О.
ПереходькоН.М.

32 Урочистості  до   Міжнародного  дня 
медичних сестер 12 травня

12.05.16 Баб’як В.І.
Коробко Л.Р.
Хома І.Н.
Смоляк В.Р.
Бобошко Т.І.

33 Кінолекторій День пам’яті жертв 
депортації кримськотатарського народу 
(1944)

18.05.16 Калінчук В.В.

34  Урок  — екскурсія  музейні  гостини  на 
тему:  «Ужитково-побутова  культура 
Волинського Полісся» до Міжнародного 
дня  музеїв  зі  студентами  відділення 
«Лікувальна справа», «Фармація»

16.05.16-
20.05.16

Бухальська С.Є.
Кочубей О.М.
Тимощук А.С.
 

35 Цикл заходів до Дня Європи 18.05.16 Нетепчук А.Ю.
 

36 Цикл заходів до Дня науки зі студентами 
наукововго товариства

18.05.16 Смоляк І.П.
Хмеляр І.М.

37 Лекторій  на  тему:  «24 -  День 
Рівноапостольних  Кирила  та  Мефодія. 
День  слов’янської  писемності  та 
культури»

24.05.16 Сондак В.С. 

38 Тематична  лекція  до  Всесвітнього  дня 
щитовидної залози 25 травня 

25.05.16 Баб’як О.В.
Шадий С.Б.

39 Акція  здорового  способу  життя  «31 
травня  - Всесвітній день без тютюну»
студенти відділення «Лікувальна справа»

31.05.16 Бухальська С.Є.
Примачок Л.Л.

40 Цикл  заходів  до  Всесвітнього  дня 
захисту  дітей.  Всеукраїнська  акція 
«Молодь проти насильства»

01.06.15 Басюк Л.М.
Мельничук Н.М.
Лисиця Д.Л.

41 Цикл заходів до Всесвітнього дня донора 16.06.16 Єгер О.Й.

42 Третя неділя червня — День медичного 
працівника

17.06.16 Смоляк І.П.
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43 День  скорботи  і  вшанування  пам’яті 
жертв війни в Україні

22.06.16 Патяка О.О.

44 Вечір відпочинку до Дня молоді для 
студентів гуртожитків

26.06.16 Шульжук Ю.М.
Казмірук Л.П.
Корольчук І.Б.

45 Виховна  година  до  Дня  Конституції 
України

28.06.16 Кукурудза А.Р.

46 Випускні урочистості студентів IV курсу 
відділення  «Лікувальна  справа»  (9,11), 
«Сестринська  справа»  (9,  11), 
«Фармація»  (9),  «Стоматологія», 
«Лабораторна  діагностика»,  «Фармація-
бакалаврат»,  «Сестринська  справа-
бакалаврат»

червень-
липень

Бухальська С.Є.
класні керівники 
студентських 
груп

IV.УХВАЛИЛИ:  План-графік  виховних  заходів  педагогічних  працівників 

Рівненського базовго медичного коледжу на ІІ семестр 2015-2016 н.р. взяти 

до уваги, виховні заходи проводити згідно з графіком, залучати студентів та 

викладачів коледжу. Класним керівникам студентських груп орієнтуватись на 

план виховних заходів на ІІ семестр 2015-2016 н.р., зробити відповідні записи 

та уточнення в Плані класного керівника студентської групи.

V.СЛУХАЛИ  : Інформацію  голови  атестаційної  комісії,  директора 

Рівненського  державного  базового  медичного  коледжу  Сабадишина 

Ростислава Олексійовича щодо розгляду питання про атестацію педагогічних 

працівників  Рівненського державного базового медичного коледжу в 2015-

2016  н.р.,  який  наголосив  про  необхідність  об’єктивного  вивчення 

педагогічної діяльності працівників шляхом  відвідування навчальних занять, 

поза  навчальних  заходів,  вивчення  рівня  навчальних  досягнень  студентів, 

курсантів,  слухачів  із  предмета  (дисципліни),  що  викладає  педагогічний 

працівник,  ознайомлення  з  навчальною  документацією  щодо  виконання 

педагогічним працівником своїх посадових обов'язків, його участі  у роботі 

методичних об'єднань,  фахових конкурсах та  інших заходах,  пов’язаних із 

організацією  навчально-виховної  роботи,  тощо. Відповідно  до графіка 

вивчення  атестаційною  комісією  професійної  діяльності  педагогічних 
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працівників Рівненського державного базового медичного коледжу на 2015-

16 н.р. передбачено проведення контрольних зрізів із метою визначення стану 

викладання  дисциплін  педагогічними  працівниками,  які  атестуються; 

вивчення  стану  навчально-методичного  забезпечення  дисциплін; 

відвідування  занять  членами  атестаційної  комісії;  проведення  відкритих 

навчально-виховних заходів тощо.

ВИСТУПИЛИ: Дашевський   Микола  Степанович,  заступник  директора  з 

навчальної  роботи,  заступник  голови  атестаційної  комісії,  який  зачитав 

список  педагогічних  працівників  із  зазначенням  строків  підвищення 

кваліфікації,  які  підлягають  атестації  у  2015-2016  н.р.,  затверджені 

керівником навчального закладу   Сабадишиним Ростиславом Олексійовичем 

(список додається) та список викладачів, яких рекомендовано на присвоєння 

педагогічного  звання  «старший викладач»  та  «викладач-методист»  (список 

додається).

Бухальська  Світлана  Євгеніївна,  заступник  директора  з  виховної 

роботи,  секретар атестаційної комісії,  яка керуючись Типовим положенням 

про  атестацію  педагогічних  працівників зі  змінами,  внесеними  згідно  з 

Наказом Міністерства освіти і науки № 1473 від 20.12.2011 року та зі змінами 

до  Типового  положення  про  атестацію  педагогічних  працівників  (наказ 

№1135 від 08.08.2013 р.) зауважила про вимоги на присвоєння педагогічного 

звання «старший викладач» та «викладач-методист». Зокрема:

Пункт 5.1. За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли 

високих показників у роботі,  присвоюються педагогічні звання: «викладач-

методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка – методист», 

«старший викладач».

Пункт 5.2. Педагогічні звання «викладач-методист», «практичний психолог-

методист»,  «керівник  гуртка  –  методист»,  «старший  викладач»  можуть 

присвоюватися  педагогічним  працівникам,  які  мають  кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст  вищої  категорії» (для  педагогічного звання «керівник 

гуртка  –  методист»  -  найвищий  тарифний  розряд  та  повну  вищу  освіту), 
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здійснюють науково-методичну і  науково-дослідну  діяльність, мають власні 

методичні  розробки,  які  пройшли  апробацію  та  схвалені  науково-

методичними  установами  або  професійними  об’єднаннями  викладачів 

професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, 

закладів післядипломної освіти.

Пункт 5.3.  Педагогічні  звання «старший викладач» можуть присвоюватися 

педагогічним  працівникам,  які  мають  кваліфікаційні  категорії  «спеціаліст 

вищої  категорії»  або  «спеціаліст  першої  категорії»  та  досягли  високого 

професіоналізму  в  роботі,  систематично  використовують  передовий 

педагогічний  досвід,  беруть  активну  участь  у  його  поширенні,  надають 

практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.

V.УХВАЛИЛИ:

1 . Інформацію  голови  атестаційної  комісії,  директора  Рівненського 

державного  базового  медичного  коледжу  Сабадишина  Ростислава 

Олексійовича  щодо  розгляду  питання  про  атестацію педагогічних 

працівників Рівненського державного базового медичного коледжу в 

2015-2016 н.р. взяти до уваги.

2. Методичній раді коледжу розглянути рекомендації щодо присвоєння 

педагогічних звань педагогічним працівникам коледжу.

СПИСОК
педагогічних працівників Рівненського базового медичного коледжу, 

які підлягають атестації в 2016 році 

1 . Бобошко Т.І.

2. Бойчук Т.М.

3. Боровик О.В.

4. Бурбан О.І.

5. Гарас О.В. 

6. Гашинська О.С. 

7. Гашинський І.В. 
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8. Гелетей Н.Й. 

9. Головченко В.І.

1 0. Горобей Г.Д.

1 1 . Гордашко Т.А. 

1 2. Горська О.В.

1 3. Дашевський М.С.

1 4. Дейнека А.С.

1 5. Денисевич М.М.

1 6. Єгер О.Й.

1 7. Єлагіна Н.В.

1 8. Іваницька П.Ф.

1 9. Кірічек Н.О.

20. Колачинська О.М.

2 1. Катюха С.М.

22. Колінчук В.В.

23. Кочубей О.М.

24. Корінець М.Г.

25. Копаниця О.М.

26. Кощановський М.В.

27. Климчук О.В.

28. Лукащук В.І.

29. Лукащук І.М.

30. Малафей О.В.

3 1. Мохір М.О.

32. Маркович О.В.

33. Мичак П.С.

34. Ничик Б.В.

35. Оксюта В.М.

36. Палапа В.В.

37. Петренко В.П.
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38. Петрівська Н.Г.

39. Повар Н.А.

40. Резніков А.П.

4 1. Редько С.В.

42. Рощенюк Т.А.

43. Сабадишин Р.О.

44. Свірець Н.В.

45. Смоляк В.Р.

46. Сорочиць А.С.

47. Стернік В.М.

48. Сьома О.І. 

49. Тимощук А.С.

50. Харитонюк Р.О.

5 1. Хованський Б.О.

52. Хома І.Н.

53. Хомич О.Г.

54. Хомич К.М.

55. Шадий С.Б.

56. Черкас Г.В.

57. Чередняк Я.М.

58. Чернієнко О.А.

59. Юрчук Н.В.

СПИСОК
педагогічних працівників Рівненського базового медичного коледжу, 

яким рекомендовано присвоїти педагогічне звання «старший викладач»
 

1 . Гашинський І.В. 

2. Горська О.В.

3. Єгер О.Й.

4. Колінчук В.В.

5. Кочубей О.М.
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6. Лукащук В.І.

7.  Повар Н.А.

8. Рощенюк Т.А.

9. Тимощук А.С.

1 0. Харитонюк Р.О.

 СПИСОК
педагогічних працівників Рівненського базового медичного коледжу, 

яким рекомендовано присвоїти педагогічне звання «викладач-методист»
 

1 . Гашинська О.С. 

2. Ничик Б.В.

3. Оксюта В.М.

4.  Палапа В.В.
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