
ПРОТОКОЛ № 2 
Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу  

                                                                                               від 01.11.2021 р. 

Присутні: 79 чол. 

Відсутні: 7 чол. 

Бичек Тетяна Петрівна 

Груба Тетяна Петрівна 

Добинда Ірина Романівна 

Кузнєцова Наталія Миколаївна 

Каглюк Олена Сергіївна 

Макогон Володимир Кузьмович 

Фищук Людмила Михайлівна 

                                      

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Матеріально-технічне, фінансове забезпечення освітнього процесу станом 

на 01.11.2021 року. 

2. Організація практичного навчання студентів на базі тренінгових кабінетів, 

закладів практичної охорони здоров’я у 2021/2022 навчальному році. 

Планування  та реалізація практичного навчання в умовах дистанційного 

навчання. 

3. Особливості складання Крок М та Крок Б. 2021. Інформація про 

результати ліцензійних іспитів у 2021 році та підготовку до їх складання у 

2022 році. 

4. Нормативно-правові документи у сфері фахової передвищої освіти: 

нещодавно затверджені та на етапі громадського обговорення 

5. Особливості складання ДПА у формі ЗНО студентами ІІ курсу ОПП 

«Лікувальна справа», «Сестринська справа» на основі базової загальної 

середньої освіти у 2022 році 

6. Інформація про організацію атестації викладачів у 2022 році. Інформація 

щодо підвищення кваліфікації 

7. Матеріально-побутовий стан та умови проживання студентів в 

гуртожитку в умовах карантину. Організація внутрішнього контролю. 

Підготовка до опалювального сезону. 

8. Інформація про Умови прийому до закладів вищої освіти у 2022 році 

9. Різне 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про матеріально-технічне, фінансове забезпечення освітнього процесу 

станом на 01.11.2021 року. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Директор Чернівецького медичного фахового коледжу Фрозіна Кузик. 
 

УХВАЛИЛИ: 



1. Заслухану інформацію про матеріально-технічне, фінансове забезпечення 

освітнього процесу станом на 01.11.2021 року  взяти до відома.  

2. Для якісного забезпечення освітнього процесу на високому методичному і 

технічному рівнях відповідно до чинних навчальних програм в коледжі 

продовжувати створювати та удосконалювати належну матеріально-технічну 

базу. 

3. Керівникам структурних підрозділів матеріально-технічного забезпечення 

спільно з керівником фінансово-економічної структури розробити витрати 

для покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу з 

відповідних статей кошторису. 

Відповідальні: завідувач навчально-виробничої практики Бедик Н.М., голови 

циклових комісій, завідувач кафедри медсестринства, в. о. головного 

бухгалтера Громова Л. А. 

Термін виконання: протягом року. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про організацію практичного навчання студентів на базі тренінгових 

кабінетів, закладів практичної охорони здоров’я у 2021/2022 навчальному 

році, а також планування  та реалізація практичного навчання в умовах 

дистанційного навчання. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Завідувач навчально-виробничої практики Ніна Бедик. 

2. Голова циклової комісії хірургічних дисциплін Леся Герман. 

3. Голова циклової комісії  медсестринських та терапевтичних дисциплін 

Лариса Піц. 

4. Голова циклової комісії педіатричних дисциплін Галина Тофан. 

5. Голова циклової комісії акушерських та гінекологічних дисциплін 

Світлана Тріска. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. З метою формування фахових компетентностей здобувачів освіти 

продовжити проведення практичних тренінгів з фахових дисциплін згідно 

з графіком на базі тренінгових кабінетів, закладів практичної охорони 

здоров’я. 

2. З метою підвищення ефективності практичного навчання за умов 

дистанційного навчання ширше впроваджувати в освітній процес сучасні 

дистанційні форми організації навчальних практик: використання 

мультимедійних презентацій, відеоряду, відеопрактикуму, навчальних 

відеофрагментів, відеофільмів і відеофільмів власного виробництва. 

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. Про особливості складання Крок М та Крок Б. 2021, а також інформацію 

про результати ліцензійних іспитів у 2021 році та підготовку до їх 

складання у 2022 році. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Завідувач медичного відділення №1 Ганна Попович. 

2. Завідувач медичного відділення №2 Галина Савчук. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заслухану інформацію про особливості складання Крок М та Крок Б. 2021, 

а також інформацію про результати ліцензійних іспитів у 2021 взяти до 

відома та виконання. 

2. Завідувачу кафедри медсестринства, завідувачам відділень: 

− проаналізувати показники навчальної діяльності студентів відділень в І 

семестрі 2021/2022 н.р., Крок М. Лікувальна справа, Сестринська справа 

2021 та Крок Б. Сестринська справа 2021, розробити план заходів щодо 

усунення виявлених недоліків в організації освітнього процесу у 2022 році 

− з метою якісної підготовки до Кроку М та Кроку Б продовжувати пробне 

написання Кроку М та Кроку Б згідно з графіком. Інформацію про 

результати пробного написання Кроку М та Кроку Б доповісти на 

засіданнях адміністративної ради 

 Викладачам: 

− своєчасно інформувати завідувачів відділень про проблемних студентів з 

відповідної дисципліни (рапорти) 

− продовжувати постійну підготовку студентів у 2021/2022 н.р. до 

ліцензійних іспитів Крок М та Б під час навчальних практик з відповідних 

дисциплін, щотижня вносити показники успішності у відомості 

результатів з підготовки (відповідальні – викладачі циклу дисциплін, що 

формують професійні компетентності) 

− персональну відповідальність за якість підготовки до ліцензійних іспитів 

Крок М та Крок Б покласти на викладачів фахових дисциплін, які 

навчають студентів впродовж усього періоду вивчення дисципліни 

Кураторам груп: 

− доводити результати місячної успішності та підготовки до Кроку М та 

Кроку Б до студентів, їх батьків 

− проводити батьківські збори з метою обговорення результатів успішності 

студентів, їх підготовки до Кроку М та  Кроку Б. Розробити спільні заходи 

щодо покращання їх навчальної діяльності 

− проводити постійний контроль за динамікою успішності й відвідування 

кожним студентом групи, вживати попереджувальні заходи 



− посилити індивідуальну роботу в групах зі слабовстигаючими студентами 

з метою профілактики семестрової академічної заборгованості та 

успішного складання ліцензійних іспитів Крок М, Крок Б. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про нормативно-правові документи у сфері фахової передвищої освіти: 

нещодавно затверджені та на етапі громадського обговорення. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Заступник директора з навчальної роботи Тетяна Бойчук. 

2. Юрисконсульт коледжу Надія Чорна. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заслухану інформацію про нормативно-правові документи у сфері фахової 

передвищої освіти взяти до відома та виконання. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про особливості складання ДПА у формі ЗНО студентами ІІ курсу ОПП 

«Лікувальна справа», «Сестринська справа» на основі базової загальної 

середньої освіти у 2022 році. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1.Голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Наталя Кошелєва. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Головам циклових комісій гуманітарних, загальноосвітніх, соціально-

економічних дисциплін та викладачам відповідних ЦК провести детальний 

аналіз рівня успішності студентів за результатами контрольного заміру з 

наступним розробленням заходів щодо усунення низького рівня успішності, 

викладачам вищевказаних циклових комісій проводити консультації для 

студентів ІІ курсів з метою покращення їх знань та вмінь. 

2. Викладачам української мови, математики, історії України, біології: 

 продовжувати поповнювати базу тестових матеріалів контролюючими 

тестовими завданнями з кожної теми; підготувати тестові зошити для 

проведення кінцевого контрольного заміру; 
 у квітні 2022 року провести кінцевий контрольний замір з метою 

встановлення кінцевого рівня знань студентів ІІ курсів. 

3. Кураторам груп ІІ курсу та викладачам-предметникам провести 

роз’яснювальну роботу щодо участі та реєстрації студентів у пробному ЗНО-

2022 до 05 січня 2022 року. 

4. Завідувачам першого, другого медичних відділень,  кураторам груп ІІ 

курсів проконтролювати реєстрацію студентів для участі в ЗНО-2022 у 

лютому 2022 року. 

5. Помічнику директора з кадрових питань Стоян О.В. підготувати наказ по 

коледжу «Про організацію та проведення реєстрації студентів ІІ курсу (9) 



спеціалізацій «Лікувальна справа», «Сестринська справа» до ЗНО у 2022 

році». 

6. Запланувати провести батьківські збори за участю студентів ІІ курсу (9) 

спеціалізацій «Лікувальна справа», «Сестринська справа» з групи ризику, а 

також їх батьків. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про організацію атестації викладачів у 2022 році та інформація щодо 

підвищення кваліфікації. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Методист коледжу Людмила Авдіковська. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію методиста коледжу Людмили Авдіковської про організацію 

атестації викладачів у 2022 році взяти до відома. 

2. Головам циклових комісій проаналізувати та затвердити графік 

проведення відкритих занять. До 02 березня 2022 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.  

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про матеріально-побутовий стан та умови проживання студентів в 

гуртожитку в умовах карантину, а також організацію внутрішнього 

контролю; про підготовку 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. 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)». 

6. У разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого респіраторного 

захворювання 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. 

7. Здійснити заходи підготовки до опалювального сезону систем 

теплопостачання. 

8. Провести утеплення вікон і дверей, скління вікон у приміщенні та 

горищах (за необхідності). 

9. Перевірити технічний стан насосів, водонагрівачів, вузлів обліку теплової 

енергії, вимірювальних пристроїв та автоматики. 

10.  Провести періодичну технічну перевірку стану вогнегасників. 

11.  Провести обстеження стану теплових мереж, теплових пунктів, 

обладнання після виконання ремонтних робіт та оформити актом 

готовності  закладу освіти до експлуатації. 

Відповідальні: заступник директора з АГР Георгій Завальнюк. 

Термін виконання: до 02 листопада 2021 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про Умови прийому до закладів вищої освіти у 2022 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 2022 році взяти відома. 

2. Розробити Правила прийому до Чернівецького медичного фахового 

коледжу для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» у 2022 році з 

дотриманням вимог Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти 

в 2022,  відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України №1098 



від 13.10.2021 року «Про затвердження Умов прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти в 2022 році».  

    Відповідальні: секретар приймальної комісії Іван Вишньовський. 

    Термін виконання: до 20 грудня 2021 року. 

3. 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 2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про особливості організації освітнього процесу з 02.11.2021р. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Директор Чернівецького медичного фахового коледжу Фрозіна Кузик. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. З 02.11.2021р. продовжити освітній процес з використанням  змішаної 

форми навчання. 

2. Для студентів І-ІV курсів на основі БЗСО, ПЗСО та бакалавр – за 

дистанційною формою із використанням дистанційних технологій, а 

слухачів курсів – у режимі змішаного навчання (лекційні заняття – за 

дистанційною формою, практичні - за очною формою навчання). 

 

 

Голова педагогічної ради                    Ф. КУЗИК  

 

 

Секретар педагогічної ради                                        І. БІДНА 

 


