
ПРОТОКОЛ № 2 
Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу  

                                                                                               від 02.11.2020 р. 

Присутні: 77 чол. 

Відсутні: 21 чол. 

1. Бабій Юлія Євгенівна 

2. Бичек Тетяна Петрівна 

3. Галичанська Ольга Миколаївна 

4. Груба Тетяна Петрівна 

5. Денисенко Олександр Васильович 

6. Кузнєцова Наталія Миколаївна 

7. Кулик Андрій Олександрович 

8. Кулик Людмила Іванівна 

9. Каглюк Олена Сергіївна 

10. Ластівка Оксана Іванівна 

11. Макогон Володимир Кузьмович 

12. Маланій Віта Іванівна 

13. Мигалатюк Альона Миколаївна 

14. Михайлецька Лариса Онисимівна 

15.  Мороз Ірина Дмитрівна 

16. Никитюк Світлана Валеріївна 

17. Новицька Ірина Олександрівна 

18. Негрук Інна Дмитрівна 

19. Скобун Аліна Василівна 

20. Ушакова Катерина Юріївна 

21. Фищук Людмила Михайлівна 

                                      

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Формування професійних компетентностей  та їх реалізація  через програмні 

результати  навчання в умовах карантину. 

2. Практичне навчання студентів, відпрацювання практичних навичок у 

тренінгових кабінетах у 2020/2021 навчальному році. Планування та 

реалізація. 

3. Інформація про підготовку до атестації викладачів з метою підвищення 

кваліфікації у 2021 році. Розгляд та затвердження кандидатур викладачів, які 

претендують на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист». 

4. Матеріально-побутовий стан та умови проживання студентів в гуртожитку в 

умовах карантину. Інформація про кількість студентів, які залишилися 

проживати в гуртожитку в період з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року. 

Підготовка до опалювального сезону. 

5. Інформація про Умови прийому до закладів вищої освіти у 2021 році 

6. Обслуговування користувачів бібліотеки Чернівецького медичного фахового 

коледжу з метою підвищенні інформаційної забезпеченості педагогів та 

здобувачів освіти. 

7. Визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів. 



8. Пропозицію від студентської ради про урізноманітнення застосування 

сучасних форм та методів викладання: case study, basket-метод, web-квест, 

проблемне навчання, контекстне навчання, навчання на основі досвіду. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1.Про формування професійних компетентностей  та їх реалізація  через 

програмні результати  навчання в умовах карантину. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова циклової комісії хірургічних дисциплін Леся Герман. 

2. Голова циклової комісії  медсестринських та терапевтичних дисциплін 

Лариса Піц. 

3. Голова циклової комісії педіатричних дисциплін Галина Тофан. 

4. Голова циклової комісії акушерських та гінекологічних дисциплін Світлана 

Тріска. 

5. Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін Надія Брезицька.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Освітньо-професійна програма бакалавра медсестринства спрямована на 

формування основних професійних компетенцій: здатність в умовах розвитку 

науки та сучасної медичної практики переглядати власні позиції, вибирати 

нові форми та методи роботи в галузі своєї професійної діяльності; володіти 

організаційними уміннями, уміннями необхідними для самоаналізу, 

саморозвитку своїх творчих можливостей, підвищення своєї кваліфікації та 

майстерності; здатність до оперативного пошуку, обміну, аналізу 

інформацією в галузі практичних медсестринських досліджень, створення 

умов для їх реалізації. 

2. Програмні результати навчання ОПП враховують сучасний етап розвитку 

системи охорони здоров’я, специфіку працюючого контингенту здобувачів, 

зміщення акцентів у підготовці сестер медичних з вищою освітою з 

адміністративно-управлінського спрямування на клінічне, що зумовлює 

комплекс заходів щодо оптимізації підготовки бакалаврів медсестринства: 

застосування дистанційних освітніх технологій, електронного навчання, 

розширення спектру ефективних методів навчання, спрямованих на 

розкриття індивідуальних можливостей здобувача, підготовку 

високопрофесійних клінічно орієнтованих сестер медичних.  

3. Мотивувати здобувачів вищої освіти до професійного вдосконалення через 

неформальну освіту (проходження онлайн-курсів, майстер класів на базі 

таких платформ як: Prometheus, EdEra). 

4. Реалізувати широкий арсенал інструментів дистанційного 
навчання  (можливості навчального порталу Moodle, онлайн лекції за 

допомогою інструментів Google Meet та Skype, відеоконференції на базі 

платформи Zoom, а також Viber, YouTube, Telegram, Instagram та ін.).  



Відповідальні: завідувач навчально-виробничої практики, завідувач кафедри 

медсестринства, голови циклових комісій, викладачі. 

Термін виконання: протягом року. 

 

СЛУХАЛИ: 

2.Про практичне навчання студентів, відпрацювання практичних навичок у 

тренінгових кабінетах у 2020/2021 навчальному році. Планування та 

реалізація.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Завідувач навчально-виробничої практики Ніна Бедик.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. З метою підвищення ефективності практичного навчання в умовах 

адаптивного карантину ширше впроваджувати у освітній процес сучасні 

дистанційні форми організації навчальних практик: використання 

мультимедійних презентацій, відеоряду, відеопрактикуму, навчальних 

відофрагментів, відеофільмів і відеофільмів власного виробництва. 

2. З метою формування фахових компетенцій здобувачів освіти продовжити 

проведення практичних тренінгів з клінічних дисциплін згідно графіка, за 

умови очного або змішаного навчання. 

3. Залучати здобувачів до проведення науково-дослідницької діяльності як за 

умов дистанційного, так і очного навчання. 

Відповідальні: завідувач навчально-виробничої практики, завідувач кафедри 

медсестринства, голови циклових комісій, викладачі.      

Термін виконання: протягом року. 
 

СЛУХАЛИ: 

3.Інформацію про підготовку до атестації викладачів з метою підвищення 

кваліфікації у 2021 році.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Методист коледжу Людмила Авдіковська. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію методиста коледжу Авдіковської Л.М. про підготовку до 

атестації викладачів з метою підвищення кваліфікації у 2021 році взяти до 

відома. 

2. Головам циклових комісій проаналізувати та затвердити графік проведення 

відкритих занять. До 02 березня 2021 року розглянути атестаційні документи 

викладачів та підготувати на них атестаційну характеристику. 

3. Викладачам для проведення відкритого заняття погодити навчально-

методичне забезпечення з головами циклових комісій  за сім днів, з 

методистом коледжу – за два дні до проведення із відповідним записом на 

титульному аркуші методичної розробки заняття. 



4. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 

800 «Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників»  викладачам, що атестуються, у творчому звіті 

подати інформацію про підвищення кваліфікації (не менше 60 годин) з 

долученням копій відповідних документів до атестаційних матеріалів. 

5. Атестаційній комісії під час вивчення атестаційних документів звернути 

особливу увагу на професійну активність викладача відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.  

Відповідальні: атестаційна комісія, викладачі, які атестуються у 2021 році. 

Термін виконання: до 25 березня 2021 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

4.Інформацію про матеріально-побутовий стан та умови проживання 

студентів в гуртожитку в умовах карантину. Інформація про кількість 

студентів, які залишилися проживати в гуртожитку в період з 15 жовтня до 

15 листопада 2020 року. Підготовка до опалювального сезону. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Завідувач гуртожитку Анна Бамбурак. 

2. Заступник директора з АГР Георгій Завальнюк.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Забезпечити виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку в 

гуртожитку. 

2. Утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до 

санітарних норм та правил. 

3. Укомплектувати гуртожиток необхідними меблями, обладнанням та 

інвентарем для здійснення робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку 

4. Здійснювати заходи по покращенню житлових і культурно-побутових умов у 

гуртожитку.  

5. Забезпечити у гуртожитку здобувачам освіти тимчасовий виїзд  на період з 

15 жовтня по 15 листопада, Наказ №70/К Чернівецького медичного фахового 

коледжу «Про особливості організації освітнього процесу» від 13.10.2020 

року 

6. Продовжити дотримуватись Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у гуртожитку Чернівецького медичного фахового 

коледжу на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), відповідно до Постанови головного санітарного лікаря України 

від 04.08.2020 року №48 «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

7. У разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого респіраторного 

захворювання, які залишились проживати у гуртожитку на період з 15 жовтня 

по 15 листопада необхідно дотримуватись алгоритму дій, затвердженого у 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі від 01.09.2020 року. 



Відповідальні: комендант гуртожитку Анна Бамбурак, куратори груп. 

Термін виконання: протягом року. 

8. Заходи щодо підготовки коледжу до опалювального сезону взяти до відома. 

9. Перевірити технічний стан вузлів обліку теплової енергії, вимірювальних 

пристроїв та автоматики. 

10. Замінити модеми газових лічильників. 

11.  Провести обстеження стану теплових мереж, теплових пунктів, обладнання 

після виконання ремонтних робіт та оформити актом готовності  закладу 

освіти до експлуатації. 

12.  Надати акти готовності об’єкту до опалювального сезону в ПАТ 

«Чернівцігаз» для отримання дозволу на експлуатацію. 

Відповідальні: заступник директора з АГР Георгій Завальнюк. 

Термін виконання: до 25 жовтня 2020 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

5.Інформацію про Умови прийому до закладів вищої освіти у 2021 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Відповідальний секретар приймальної комісії Іван Вишньовський. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заслухану інформацію про основні зміни в Умовах прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у 2021 році взяти до відома. 

2. Розробити та затвердити Правила прийому до Чернівецького медичного 

фахового коледжу для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за 

спеціальністю 223 Медсестринство у 2021 році, які розроблені відповідно до 

Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2020 року № 1274. 

3. Розробити та затвердити Правила прийому до Чернівецького медичного 

фахового коледжу для здобуття ступеня освіти фаховий молодший бакалавр 

за спеціальністю 223 Медсестринство у 2021 році, відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року №1342 «Про 

затвердження умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої 

освіти в 2021 році» . 

Відповідальні: Вишньовський І.О., Платаш С.В. 

Термін дії: до 31 грудня 2020 року. 

4. Розроблені та затверджені Правила прийому розмістити на сайті коледжу до 

31 грудня 2020 року та внести до ЄДЕБО.  

Відповідальні: Вишньовський І.О., Платаш С.В. 

5. Організувати підготовку до Дня відкритих дверей для ознайомлення з 

умовами навчання студентів в коледжі та їх проживання в гуртожитку, 

розширення уявлення та формування позитивного ставлення до професії 

фельдшера, медичної сестри, надання інформації про коледж, умови вступу. 



Відповідальні: секретар приймальної комісії Іван Вишньовський, завідувачі 

відділень, викладачі. 

Термін виконання: до 15 лютого 2021 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Інформацію про обслуговування користувачів бібліотеки Чернівецького 

медичного фахового коледжу з метою підвищенні інформаційної 

забезпеченості педагогів та здобувачів освіти 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Сніжана Шелепницька - завідувач бібліотеки. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Систематично здійснювати моніторинг бібліотечних процесів та їх 

ефективність. 

2.  Формування електронної бібліотеки, створення зручних можливостей для 

використання електронними ресурсами, забезпечення доступу до світових 

електронних баз даних, навчання користувачів їх використанню. 

3. Підвищення рівня інформаційно-бібліотечного обслуговування шляхом 

забезпечення доступності до повнотекстових ресурсів. 

4. Постійно оновлювати сайт бібліотеки, подавати списки «Нових надходжень», 

актуальних за тематикою рекомендаційних списків літератури та інших 

науково-допоміжних видань, організовувати книжкові виставки, 

поновлювати заходи, які відбуваються в бібліотеці, а також інформацію, 

корисну для користувачів. Інформувати про проведення даних заходів в 

соціальних мережах ( на сторінці Fecebook, Instagram). 

5. Проводити аналіз фондів бібліотеки, аналіз забезпеченості дисциплін, 

звітувати про роботу бібліотеки, подавати інформацію щодо придбаної 

упродовж року літератури з дисциплін. 

Відповідальні: завідувач бібліотеки Сніжана Шелепницька. 

Термін виконання: протягом року. 

 

СЛУХАЛИ: 

7.Про визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова циклової комісії соціально-економічних дисциплін Божко І.Г. 

2. Голова циклової комісії природничо-наукових дисциплін Галичанська 

О.М. 

3. Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін Брезицька Н.В. 
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