
ПРОТОКОЛ № 1. 

Педагогічної ради Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

                                                                                         Від 28.08.2019 р. 

Присутні: 89 чол. 

Відсутні: Бабух Н.В. 

       Бідна І.В. 

       Горохов О.І. 

       Гутніцька А.Ф. 

       Іліка О.В. 

       Кошелєва Н.В. 

       Манчуленко М.М. 

       Осауленко С.Ю. 

       Прижбило О.М. 

       Симонович Л.І. 

       Українець Л.П. 

                                      

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження складу педагогічної ради. Вибори секретаря педагогічної 

ради. 

2. Звіт про результати діяльності у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ за 

2018/2019 н.р. та завдання щодо подальшого удосконалення освітньої й 

фінансово-господарської діяльності у 2019/2020 н.р. Звіт про виховну, 

спортивно-масову роботу у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ за 

2018/2019 н.р. та завдання на 2019/2020 н.р. 

3. Про результати роботи приймальної комісії Чернівецького медичного коледжу 

БДМУ у 2019 році. Затвердження заходів й плану роботи приймальної комісії з 

організації та проведення якісного прийому студентів у 2020 році. 

4. Про організацію освітнього процесу в 2019/2020 н.р. Затвердження робочих 

навчальних планів з підготовки:  

 - молодших спеціалістів галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 

Медсестринство спеціалізацій «Лікувальна справа» на основі базової та повної 

загальної середньої освіти, «Сестринська справа» на основі базової загальної 

середньої освіти  

 - бакалаврів галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 

Медсестринство спеціалізації «Сестринська справа» на основі повної загальної 

середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста для груп нового набору 

відповідно до чинного законодавства. 

5. Про розподіл педагогічного навантаження. 

6. Затвердження Правил призначення і виплати стипендій у Чернівецькому 

медичному коледжі БДМУ у І семестрі 2019/2020 н.р. та Порядку формування 

рейтингу успішності студентів Чернівецького медичного коледжу БДМУ для 

призначення академічних стипендій у 2019/2020 н.р.   

7. Обговорення та затвердження планів роботи коледжу на 2019/2020 н.р. 



8. Інформація про виконання заходів щодо організованого початку 2019/2020 н.р. 

у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ. 

9. Суть імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту» та 

реалізація юридичних норм цього закону у коледжі. 

10. Затвердження кандидатури студента на отримання іменної стипендії 

Чернівецької облдержадміністрації. 

11. Розгляд та затвердження навчальних видань (підручників, навчально-

методичних посібників, методичних рекомендацій, робочих зошитів). 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження складу педагогічної ради. Вибори секретаря педагогічної 

ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Кузик Ф.В. – директор Чернівецького медичного коледжу БДМУ. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити запропонований склад педагогічної ради на 2019/2020 н.р. 

2. Призначити секретарем педагогічної ради на 2019/2020 н.р. викладача 

внутрішньої медицини Бедик Ніну Миколаївну. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Звіт про результати діяльності у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ за 

2018/2019 н.р. та завдання щодо подальшого удосконалення освітньої й 

фінансово-господарської діяльності у 2019/2020 н.р. Звіт про виховну, 

спортивно-масову роботу у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ за 

2018/2019 н.р. та завдання на 2019/2020 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Кузик Ф.В. – директор Чернівецького медичного коледжу БДМУ. 

2. Стрижаковська О.С. – заступник директора з навчально-виховної роботи. 

3. Бамбурак В.Б. – завідувач фізичним вихованням. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити звіт директора коледжу про результати діяльності у 

2018/2019н.р. та завдання щодо подальшого удосконалення освітньої й 

фінансово-господарської діяльності у 2019/2020 н.р. Схвалити роботу директора 

за звітний період.  

2. Для виконання основних положень Закону України «Про вищу освіту» 

продовжувати вдосконалення організації освітнього процесу та забезпечення 

належної якості теоретичної та практичної підготовки фахівців з вищою освітою.  

Відповідальні:заступники директора з навчальної, навчально-виробничої, 

навчально-виховної роботи.  

Термін виконання: протягом навчального року.  



3. Акредитувати освітньо-професійну програму підготовки бакалавра 

спеціальності «Медсестринство» галузі знань«Охорона здоров’я». 

Відповідальні: заступники директора з навчально-виробничої, навчально-

виховної роботи, методист, проектна група, завідувач кафедри медсестринства.  

Термін виконання: до 01 жовтня 2019 року. 

 4. Кафедрі медсестринства забезпечити навчально-методичне забезпечення 

дисциплін навчального плану бакалаврів відповідно до Рекомендацій з 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої 

освіти та Рекомендацій до структури та змісту робочої програми навчальної 

дисципліни, затверджених МОН України від 09.07.2018 року № 1/-434. 

Відповідальні: методист, завідувач кафедри медсестринства, викладачі.  

Термін виконання: до 01.10.2019 р.  

5. Підвищити ефективність системи контролю якості підготовки та 

діагностики знань студентів, підвищити ефективність поточного контролю 

навчальних досягнень студентів шляхом оновлення цикловими комісіями 

критеріїв оцінювання студентів під час практичних і семінарських занять з 

врахуванням усіх видів робіт студентів, глибини знань матеріалу та володіння 

необхідними видами компетенцій.  

Відповідальні: голови циклових комісій.  

Термін виконання: до 01.10.2019 р.  

6. Доукомплектувати циклові комісії необхідною навчальною літературою, 

обладнанням та наочностями, закуповувати згідно з поданими цикловими 

комісіями заявками витратні матеріали.  

Відповідальні: заступник директора з навчально-виробничої роботи.  

Термін виконання: протягом навчального року. 

7. Встановити на циклових комісіях професійної та практичної підготовки, 

кафедрі медсестринства обов’язковою складовою практичної частини заняття 

клінічний розбір тематичного пацієнта та вирішення тематичних тестових 

завдань Крок М та Крок Б. У випадку відсутності тематичних пацієнтів на час 

проведення занять практикувати застосування стандартизованих пацієнтів.  

Відповідальні: заступники директора з навчальної, навчально-виробничої 

роботи, завідувач кафедри медсестринства, голови циклових комісій, викладачі. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

8. На циклових комісіях залучати студентів до НДРС, предметних олімпіад, 

конкурсів фахової майстерності. Встановити, що з дисциплін, з яких проводяться 

НДРС, Всеукраїнські студентські предметні олімпіади, конкурси циклові комісії 

готують не менше трьох студентів.  

Відповідальні: заступник директора з навчально-виробничої, навчально-

виховної роботи, голови циклових комісій, викладачі. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

9. З метою удосконалення виконання практичної частини комплексного 

кваліфікаційного екзамену зі спеціалізацій «Акушерська справа», «Лікувальна 

справа», «Сестринська справа» розробити та запровадити систему 

відпрацювання студентами практичних навичок і контролю за діями студентів.  



Відповідальні: заступники директора з навчальної, навчально-виробничої 

роботи, завідувачі медичних відділень, голови циклових комісій. викладачі.  

Термін виконання: до 01.04.2020 року.  

10. Здійснювати моніторинг якості навчання шляхом проведення 

соціологічного опитування студентів, випускників, слухачів курсів; за 

результатами проведених досліджень вносити зміни до освітніх програм і 

навчальних планів.  

Відповідальні: заступники директора з навчальної, навчально-виробничої, 

навчально-виховної роботи. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

11. Розширити бази проходження виробничої та переддипломної практики 

для студентів. Відділу практики проводити моніторинг проходження практики 

студентами на базах лікарень. 

Відповідальні: заступник директора з навчально-виробничої роботи, 

завідувач виробничої практики.  

Термін виконання: протягом навчального року.  

12. Проводити систематичну підготовку студентів до складання ліцензійних 

інтегрованих іспитів «Крок М» та «Крок Б», зорганізувати проведення тренінгів 

з тестових завдань на циклових комісіях, кафедрі медсестринства, збільшити 

кількість директорських контрольних робіт. Завідувачам відділень, головам 

циклових комісій, завідувачу кафедрою медсестринства розробити заходи щодо 

покращення підготовки студентів до ліцензійних іспитів «Крок М» та «Крок Б» 

і контролювати їх виконання.  

Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій, завідувач 

кафедри медсестринства. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

13. Відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

затверджених Постановою КМУ від 10 травня 2018 року № 347 та з метою 

визначення рівня професійної активності викладачів цикловим комісіям 

підвищити видавничу діяльність шляхом написання навчально-методичних 

посібників, посібників для самостійної роботи студентів, конспектів лекцій, 

практикумів, методичних вказівок, рекомендацій, залучати викладачів до участі 

у конференціях, професійних об’єднаннях, забезпечити участь студентів у 

внутрішньоколеджних, обласних, Всеукраїнських студентських олімпіадах, 

конкурсах професійної майстерності та студентських наукових робіт. 

Відповідальні: методист, голови циклових комісій, завідувач кафедри 

медсестринства, викладачі.  

Термін виконання: протягом року.  

14. Навчальному відділу забезпечити контроль за дотриманням 

педагогічними працівниками коледжу графіку проходження курсів підвищення 

кваліфікації з актуальних питань педагогіки та професійної підготовки. 

Відповідальні: помічник директора з кадрових питань, методист, голови 

циклових комісій, завідувач кафедри медсестринства.  

Термін виконання: протягом навчального року. 



15. Забезпечити активну участь студентів у роботі студентського наукового 

товариства коледжу та щорічного Міжнародного медичного конгресу студентів 

і молодих вчених. 

Відповідальні: заступники директора з навчально-виробничої, навчально-

виховної роботи, завідувач кафедри медсестринства, науковці коледжу, голови 

циклових комісій. 

Термін виконання: протягом року 

16. Забезпечити організацію та проведення заходів, спрямованих на 

національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове та 

морально-естетичне виховання студентів. Активізувати роботу щодо пропаганди 

здорового способу життя, волонтерської та доброчинної діяльності серед 

студентів.  

Відповідальні: заступник директора з навчально-виховної роботи, куратори 

груп.  

Термін виконання: протягом навчального року.  

17. Розробити та ввести в дію заходи з підготовки корпусів і гуртожитку 

коледжу до опалювального сезону. 

Відповідальні: заступник директора з адміністративно-господарської 

роботи, голова профспілкової організації, комендант гуртожитку.  

Термін виконання: до 15.09.2019 року.  

18. Відповідно до результатів перевірки державною аудиторською службою 

з метою економного і раціонального використання коштів провести 

реорганізацію структурних підрозділів коледжу наступним чином: 

− юрисконсульту коледжу та помічнику директора з кадрових питань 

видати відповідний наказ по коледжу та внести зміни до штатного розпису 

Відповідальні: юрисконсульт коледжу, помічник директора з кадрових 

питань.  

Термін виконання: до 02.09.2019 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Про результати роботи приймальної комісії Чернівецького медичного коледжу 

БДМУ у 2019 році. Затвердження заходів й плану роботи приймальної комісії з 

організації та проведення якісного прийому студентів у 2020 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Горохов О.І. – відповідальний секретар приймальної комісії. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Зорганізувати широку профорієнтаційну роботу в усіх ЗОШ м. Чернівців 

та Чернівецької, Івано-Франківської областей для виконання плану прийому в 

2020 р. та розширити Інтернет-комунікації (Facebook та Instagram-

представництво коледжу) 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачі 

відділень, кафедри медсестринства, голови циклових комісій, викладачі.  

Термін виконання: до 30.06.2020 року.  

https://www.instagram.com/?hl=uk


2. Звернути увагу на сільські школи, в яких недостатньо активно 

проводилось профорієнтаційна робота. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачі 

відділень, кафедри медсестринства, голови циклових комісій, викладачі.  

Термін виконання: до 30.06.2020 року.  

3. З метою збільшення набору студентів проводити Дні відкритих дверей для 

ознайомлення з умовами навчання студентів в коледжі та їх проживання в 

гуртожитку, залучати студентів та випускників коледжу для профорієнтації, 

рекламування коледжу після їх працевлаштування. Брати участь у щорічній 

ярмарці професій для учнівської молоді, щоб зорієнтувати учнів щодо вибору 

майбутньої професійної діяльності, активізувати їх на опанування професії 

медика, розширити уявлення та сформувати позитивне ставлення до професії 

фельдшери, акушерки, медичної сестри, надати інформацію про коледж, умови 

вступу. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачі 

відділень, кафедри медсестринства, голови циклових комісій, куратори груп, 

викладачі.  

Термін виконання: протягом навчального року. 

4. Системному адміністратору систематично оновлювати рекламну 

інформацію на сайті коледжу та вести пошук шляхів просування в мережі 

Internet. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про організацію освітнього процесу в 2019/2020 н.р. Затвердження робочих 

навчальних планів з підготовки:  

 - молодших спеціалістів галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 

Медсестринство спеціалізацій «Лікувальна справа» на основі базової та повної 

загальної середньої освіти, «Сестринська справа» на основі базової загальної 

середньої освіти  

 - бакалаврів галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 

Медсестринство спеціалізації «Сестринська справа» на основі повної загальної 

середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста для груп нового набору 

відповідно до чинного законодавства. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Бойчук Т.І. – заступник директора з навчальної роботи. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити для студентів нового набору навчальні плани початкового 

рівня (короткий цикл) вищої освіти (молодший спеціаліст) галузі знань 22 

Охорона здоров’я спеціальності 223 Медсестринство спеціалізацій: 

− «Лікувальна справа» на основі повної загальної середньої освіти з 

терміном навчання 3 роки, що складає 180 кредитів ЄКТС, 5400 годин 

− «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» на основі базової загальної 

середньої освіти з терміном навчання 4 роки. 



2. Затвердити для студентів нового набору навчальні плани першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я 

спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації «Сестринська справа»: 

− на основі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 4 роки, 

що складає 240 кредитів ЄКТС, 7200 годин 

− на основі ОКР молодшого спеціаліста з терміном навчання 1 рік, що 

складає 60 кредитів (1800 годин). 

3. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» обсяг тижневого 

навантаження на студента (кількість аудиторних годин) складає один кредит 

ЄКТС – 30 годин; на один семестр – 30 кредитів (900 годин); загальний обсяг на 

рік – 60 кредитів (1800 годин). 

4. Відповідно до освітньо-професійних програм та навчальних планів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я 

спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації «Сестринська справа» на основі 

повної загальної середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста розробити і 

затвердити в установленому порядку робочі навчальні програми з дисциплін на 

2019/2020 н.р. При розробці керуватись Рекомендаціями до структури та змісту 

робочої програми навчальної дисципліни, затверджених МОН України від 

09.07.2018 року № 1/-434. 

Відповідальні: методист, завідувач кафедри медсестринства, викладачі.  

Термін виконання: 01.10.2019 р.  

5. Затвердити графік освітнього процесу у Чернівецькому медичному 

коледжі БДМУ на 2019/2020 н.р. для всіх курсів спеціалізацій. 

6. Розробити та затвердити Зміни до Положення про організацію освітнього 

процесу у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ відповідно до чинного 

законодавства. 

Відповідальні: заступники директора з навчальної, навчально-виробничої, 

навчально-виховної роботи, завідувачі відділень, методист.  

Термін виконання: 01.10.2019 р.  

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про розподіл педагогічного навантаження. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Бойчук Т.І. – заступник директора з навчальної роботи. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити педагогічне навантаження по циклових комісіях на 2019/2020 

н.р., скориговане з урахуванням результатів вступної кампанії 2019 та наявного 

контингенту студентів у 2019/2020 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Затвердження Правил призначення і виплати стипендій у Чернівецькому 

медичному коледжі БДМУ у І семестрі 2019/2020 н.р. та Порядку формування 



рейтингу успішності студентів Чернівецького медичного коледжу БДМУ для 

призначення академічних стипендій у 2019/2020 н.р.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Савчук Г.П. – секретар стипендіальної комісії. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Правила призначення і виплати стипендій у Чернівецькому 

медичному коледжі БДМУ у І семестрі 2019/2020 н.р. та Порядок формування 

рейтингу успішності студентів Чернівецького медичного коледжу БДМУ для 

призначення академічних стипендій у 2019/2020 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Обговорення та затвердження планів роботи коледжу на 2019/2020 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Бойчук Т.І. – заступник директора з навчальної роботи. 

2. Стрижаковська О.С. – заступник директора з навчально-виховної роботи. 

3. Попович Г.Б. – завідувач І медичного відділення. 

4. Савчук Г.П. – завідувач ІІ медичного відділення. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. План роботи коледжу на 2019/2020 навчальний рік ухвалити. 

2. Педагогічному колективу в 2019/2020 навчальному році: 

− забезпечити подальше впровадження в освітній процес вивчення 

стандартів надання медичної допомоги населенню 

− використовувати дієві форми контролю за організацією освітнього 

процесу з метою якісної професійної підготовки фахівців на рівні сучасних 

вимог 

− продовжити  роботу щодо комп’ютеризації та інформатизації освітнього 

процесу 

− підвищувати професійну та педагогічну майстерність педагогічних 

працівників через курси підвищення кваліфікації, стажування, школи передового 

педагогічного досвіду 

− покращувати співпрацю коледжу з ЛПЗ щодо організації навчальної, 

виробничої, переддипломної практики студентів 

− оновлювати матеріально-технічну базу закладу вищої освіти 

− формувати засади здорового способу життя, збереження і зміцнення 

фізичного і психічного здоров’я студентів 

Відповідальні: педагогічний колектив.  

Термін виконання: протягом навчального року. 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

8. Інформацію про виконання заходів щодо організованого початку 2019/2020 

н.р. у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Маковійчук О.М. – заступник директора з навчально-виробничої роботи. 

2. Амелін П.М. – голова профкому Чернівецького медичного коледжу БДМУ. 

3. Завальнюк Ю.Г. – заступник директора з господарсько-адміністративної 

роботи. 

4. Бамбурак В.Б. – завідувач фізичним вихованням. 

5. Шелепницька С.М. – завідувач бібліотеки Чернівецького медичного коледжу 

БДМУ. 

6. Бамбурак А.А. – завідувач гуртожитком Чернівецького медичного коледжу 

БДМУ. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. План заходів затвердити. 

2. Ремонтні роботи  в навчальних корпусах, гуртожитку завершити та 

забезпечити нормальні умови для навчання й проживання студентів протягом 

2019/2020 н.р. 

3. З метою запобігання та протидії корупції: 

− проводити постійну роз’яснювальну роботу серед викладачів і студентів 

та вживати дієвих заходів щодо упередження корупційних правопорушень 

− спільно з громадськими організаціями, органами студентського 

самоврядування протягом навчального року проводити анонімне анкетування 

студентів щодо фактів корупційних діянь та хабарництва. У разі виявлення 

корупційних правопорушень вживати відповідних заходів реагування згідно з 

законодавством 

Відповідальні: заступники директора з навчальної, навчально-виробничої, 

навчально-виховної, адміністративно-господарської роботи, завідувачі 

відділень, комендант гуртожитку,  практичний психолог.  

Термін виконання: до 01.07.2020 р. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Суть імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту» та 

реалізація юридичних норм цього закону у коледжі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Чорна Н.М. – юрисконсульт Чернівецького медичного коледжу БДМУ. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Керівникам структурних підрозділів, головам циклових комісій вивчити 

та керуватись основними положеннями Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» у коледжі до 01.11.2019 р.  

2. Привести установчі документи коледжу у відповідність із цим Законом: 



2.1. Юрисконсульту Чорній Н.М. внести відповідні зміни до Статуту 

Чернівецького медичного коледжу БДМУ до 01.11.2019 р. 

2.2. Голові профспілкового комітету Амеліну П.М. внести відповідні зміни 

до Колективного договору Чернівецького медичного коледжу БДМУ до 

01.11.2019 р. 

2.3. Виконуючому обов’язки головного бухгалтера Громовій Л.А. внести 

відповідні зміни до Штатного розпису Чернівецького медичного коледжу 

БДМУ, Положення про бухгалтерський облік, облікова політика, Клієнт-

казначейство (ZDO) ГУДКСУ у Чернівецькій області, НЕDOC, Реєстраційних 

рахунків, які відкриті у контролюючих органах (ТУДКСУ, MEDOC, ZPO, ДФС). 

2.4. Помічнику директора з кадрової роботи Стоян О.В. внести відповідні 

зміни до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО). 

2.5. Інженеру-програмісту Платашу С., юрисконсульту Чорній Н.М. 

оприлюднювати інформацію на офіційному веб-сайті Чернівецького медичного 

коледжу БДМУ. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Затвердження кандидатури студента на отримання іменної стипендії 

Чернівецької облдержадміністрації. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Стрижаковська О.С. – заступник директора з навчально-виховної роботи. 

 У виступі вказала, що зважаючи на високу успішність в навчанні та 

активну участь у громадському житті коледжу, студент ІІ курсу, групи «А», 

спеціальності «лікувальна справа», на базі неповної загальної середньої освіти 

Письменний Тимофій Андрійович, рекомендований, як кандидатура на 

отримання іменної стипендії Чернівецької облдержадміністрації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

    «За» – 89  чол. 

    «Проти» – немає.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Клопотати перед Департаментом освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації про призначення іменної стипендії Чернівецької 

облдержадміністрації студенту ІІ курсу, групи «А», спеціальності «лікувальна 

справа», на базі неповної загальної середньої освіти Письменному Тимофію 

Андрійовичу. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Розгляд та затвердження навчальних видань (підручників, навчально-

методичних посібників, методичних рекомендацій, робочих зошитів). 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%E2%E5%E1#w14


ВИСТУПИЛИ: 

1. Авдіковська Л.М. – методист коледжу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити та надати гриф «Рекомендовано педагогічною радою» як 

навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»: 

 - Кузик Ф.В., Новицька І.О., Бедик Н.М. Методичні рекомендації з обстеження 

та оцінки стану здоров’я людини. Чернівці, 2019. 158 с.  

- Кузик Ф.В., Новицька І.О., Бедик Н.М. Навчально-методичний посібник з 

клінічного медсестринства у внутрішній медицині. Чернівці, 2019. 469 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради      Кузик Ф.В. 

 

 

Секретар педагогічної ради      Бедик Н.М. 

 

 

 

 

 

 
 


