
ПРОТОКОЛ № 2. 

Педагогічної ради Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

                                                                                         Від 28.10.2019 р. 

Присутні: 92 чол. 

Відсутні: Вишньовський І.О. 

       Кулик А.О. 

       Галичанська О.М. 

       Гутніцька А.Ф. 

       Груба Т.П. 

       Дригибко Ж.Д. 

       Комаровський В.С. 

       Мороз І.Д. 

       Тодераш В.Д. 

        

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Інформація про підготовку до атестації викладачів з метою підвищення 

кваліфікації у 2020 році відповідно до поданих заяв. Розгляд та затвердження 

кандидатур викладачів, які претендують на присвоєння педагогічного звання 

«викладач-методист». Інформація про порядок підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. 

2. Зміст і склад навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у 

коледжі. Порядок ведення загального діловодства у коледжі відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Типова 

інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах 

виконавчої влади», перелік і строки зберігання документів відповідно до 

погодження з Державним архівом Чернівецької області. 

3. Інформація про підготовку до «Кроку М. Акушерська справа 2020» під час 

навчальних занять з клінічних дисциплін. 

4. Особливості складання ДПА у формі ЗНО з української мови, історії 

України/математики (на вибір студента) та біології у 2020 році. 

Підготовка студентів ІІ курсу спеціалізацій «Лікувальна справа», «Сестринська 

справа» на основі базової загальної середньої освіти до ДПА у формі ЗНО. 

5. Про підготовку до акредитації освітньо-професійної програми «Сестринська 

справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона 

здоров’я спеціальності 223 Медсестринство. 

6. Матеріально-побутовий стан та умови проживання студентів у гуртожитку. 

Організація внутрішнього контролю. Структурні підрозділи гуртожитку. 

7. Інформація про Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2020 році, затверджені наказом 

МОН України від 10.10.2019 року № 1082, Умови прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджені наказом МОН України 



від 10.10.2019 року № 1082 та розроблення Правил прийому до Чернівецького 

медичного коледжу БДМУ в 2020 році. Організація профорієнтаційної роботи. 

8. Клінічна підготовка студентів та опанування ними практичних навичок за 

підсумками навчальних, виробничих практик у 2018/2019 н.р. та заходи щодо їх 

покращання. 

9. Інформація про упровадження заходів з дотримання принципів академічної 

доброчесності в Чернівецькому медичному коледжі БДМУ як запоруки якісної 

освіти. Кодекс честі колежанської спільноти як один із напрямів упровадження 

академічної доброчесності. 

10. Затвердження «Концепції діяльності Чернівецького медичного коледжу 

БДМУ на період 2019 – 2023 р.р.» 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію про підготовку до атестації викладачів з метою підвищення 

кваліфікації у 2020 році відповідно до поданих заяв. Розгляд та затвердження 

кандидатур викладачів, які претендують на присвоєння педагогічного звання 

«викладач-методист». Інформацію про порядок підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Авдіковська Л.М. – методист коледжу. 

2. Кошелєва Н.В. – голова циклової комісії загально-освітніх дисциплін. 

3. Піц Л.О. – голова циклової комісії сестринських та терапевтичних дисциплін. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

атестації викладачів з метою підвищення кваліфікації у 2020 році відповідно до 

поданих заяв, інформацію про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, інформацію голів циклових 

комісій Кошелєвої Н.В., Піц Л.О. про розгляд та затвердження кандидатур 

викладачів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «викладач-

методист» взяти до відома. 

2. Головам ЦК: Кошелєвій Н.В., Піц Л.О., Трісці С.Я., Брезицькій Н.В., 

Галичанській О.М., Настас Н.М., Герман Л.В., Маланій В.І. проаналізувати 

графік проведення відкритих занять, відповідність тем за програмою підготовки 

на спеціальності, розкладу занять викладачами, що атестуються. До 02 березня 

2020 року підготувати характеристику та інші нормативні документи, що 

забезпечують атестацію викладачів. 

3. Методисту коледжу, головам циклових комісій провести засідання щодо 

роз’яснення документів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

21 серпня 2019 р. № 800 «Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників». 



4. Викладачам, що проводять відкриті заняття для погодження представити 

навчально-методичне забезпечення головам циклових комісій – за сім днів, 

базовому методисту коледжу – за два дні до проведення із відповідним записом 

на титульному аркуші методичної розробки заняття. 

5. Затвердити кандидатури викладачів на присвоєння звання викладач-

методист у 2020 році відповідно до Положення про атестацію (Дутка Л.С., 

Кошелєва Н.В., Сапункова С.С., Галичанська О.М.). 

6. Затвердити кандидатуру викладача Українець Л.П.  на присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», не дотримуючись 

послідовності присвоєння категорій відповідно до пункту 4.7. Типового 

положення та Положення про атестацію Чернівецького медичного коледжу 

БДМУ (зокрема захист дисертації). 

7. Відповідно до ліцензійних умов п. 30 «Види і результати професійної 

діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання 

кваліфікації, відповідної спеціальності» кожен викладач, що атестується, до 

02 березня 2020 року зобов’язаний  подати атестаційній комісії матеріали, що 

відображають його професійну активність (за чотирма пунктами), з наступним 

занесенням відповідної інформації в атестаційні документи. 

8. Атестаційній комісії під час вивчення атестаційних документів звернути 

особливу увагу на професійну активність викладача (за чотирма пунктами) 

пункту 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. У разі 

невідповідності професійної активності викладача, що атестується, атестаційна 

комісія приймає рішення про відповідність викладача займаній посаді та раніше 

встановленій кваліфікаційній категорії без присвоєння наступної 

кваліфікаційної категорії (пункт 3.17 Типового положення  про атестацію 

педагогічних працівників). 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Зміст і склад навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у 

коледжі. Порядок ведення загального діловодства у коледжі відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Типова 

інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах 

виконавчої влади», перелік і строки зберігання документів відповідно до 

погодження з Державним архівом Чернівецької області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Авдіковська Л.М. – методист коледжу. 

2. Стоян О.В. – помічник директора з кадрової роботи. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію методиста коледжу Авдіковської Л.М. про зміст і склад 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у коледжі, 

інформацію помічника директора з кадрової роботи Стоян О.В. про порядок 

ведення загального діловодства у коледжі відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 «Типова інструкція з діловодства в 



міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади», 

перелік і строки зберігання документів відповідно до погодження з Державним 

архівом Чернівецької області взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Інформація про підготовку до «Кроку М. Акушерська справа 2020» під час 

навчальних занять з клінічних дисциплін. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Тріска С.Я. – голова циклової комісії акушерсько-гінекологічних дисциплін.  

2. Прижбило О.М. – викладач акушерства та гінекології. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про підготовку до написання  «Крок М. Акушерська справа» 

09 січня  2020 року взяти до відома. 

2. Результати підготовки до «Крок М» студентами спеціальності обговорити 

на засіданнях циклової комісії. 

3. Викладачам протягом листопада – грудня 2019 року провести зрізи. 

Куратору занести результати зрізів до особових справ студентів та повідомити 

про них батьків. 

4. Забезпечити планомірну і чітку підготовку студентів спеціальності 

«Акушерська справа до іспиту «Крок М. Акушерська справа (відповідальна 

завідувач І медичним відділенням Попович Г.Б.). 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Особливості складання ДПА у формі ЗНО з української мови, історії 

України/математики (на вибір студента) та біології у 2020 році. 

Підготовка студентів ІІ курсу спеціалізацій «Лікувальна справа», «Сестринська 

справа» на основі базової загальної середньої освіти до ДПА у формі ЗНО. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Брезицька Н.В. – голова циклової комісії гуманітарних дисциплін, 

відповідальна за ЗНО у закладі вищої освіти. 

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

викладач української мови. 

3. Авдіковська Л.М. – методист коледжу, викладач української мови. 

4. Гучко О.І. – викладач історії України. 

5. Мігальчан І.О. – викладач історії України. 

6. Близнюк В.І. – викладач математики. 

7. Дутка Л.С. – викладач біології. 

8. Строкань В.І. – викладач біології. 

 

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: 
- продовжувати поповнювати базу тестових матеріалів контролюючими 

тестовими завданнями з кожної теми; підготувати тестові зошити для 

проведення кінцевого контрольного заміру; 
- у квітні 2020 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-

2020 до 06 січня 2020 року. 

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

курсів проконтролювати реєстрацію студентів для участі в ЗНО-2020 з 03 лютого 

до 16 березня 2020 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 2020 році». 

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

спеціалізацій «Лікувальна справа», «Сестринська справа», які не склали ДПА у 

формі ЗНО з української мови в 2019 р., та студентів ІІ курсу вищевказаних 

спеціалізацій з групи ризику, а також їх батьків. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про підготовку до акредитації освітньо-професійної програми «Сестринська 

справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона 

здоров’я спеціальності 223 Медсестринство. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

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

3. Чорна Н.М. – юрисконсульт коледжу. 

4. Стоян О.В. – помічник  директора з кадрових питань. 

5. Новицька І.О. – завідувач кафедри медсестринства. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Маковійчуку О.М. 

забезпечити відповідність кількісних та якісних показників матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітнім 

рівнем бакалавр галузі знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 

Медсестринство. 

2. Головам циклових комісій провести до 20 листопада 2018 року аналіз 

методичного забезпечення дисциплін відповідно до нових вимог. 



3. Юрисконсульту коледжу Чорній Н.М. забезпечити наявність копій 

документів, що підтверджують майнові права коледжу. 

4. Помічнику директора з кадрових питань Стоян О.В. забезпечити 

відповідність даних в ЄДЕБО про майнові права коледжу та кадрове 

забезпечення. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Матеріально-побутовий стан та умови проживання студентів у гуртожитку. 

Організація внутрішнього контролю. Структурні підрозділи гуртожитку. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

БДМУ. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про матеріально-побутовий стан та умови проживання 

студентів у гуртожитку, організацію внутрішнього контролю, структурні 

підрозділи гуртожитку взяти до відома. 

2. Вахтерам посилити пропускний режим у гуртожитку. 

3. Кураторам груп проводити виховну роботу у гуртожитку згідно з 

графіком, затвердженим директором. 

4. За наявності необхідних коштів покращити матеріально-технічне 

забезпечення гуртожитку, а саме: придбати додаткові електроплити та 

встановити їх. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Інформація про Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2020 році, затверджені наказом 

МОН України від 10.10.2019 року № 1082, Умови прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджені наказом МОН України 

від 10.10.2019 року № 1082 та розроблення Правил прийому до Чернівецького 

медичного коледжу БДМУ в 2020 році. Організація профорієнтаційної роботи. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2020 році, затверджені наказом 

МОН України від 10.10.2019 року № 1082, Умови прийому на навчання до 

закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджені наказом МОН України 

від 10.10.2019 року № 1082, розроблення Правил прийому до Чернівецького 

медичного коледжу БДМУ в 2020 році та організацію профорієнтаційної роботи 

взяти до відома. 



2. Відповідальному секретарю приймальної комісії Горохову О.І. 

підготувати проект наказу про організацію та проведення профорієнтаційної 

роботи. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Клінічна підготовка студентів та опанування ними практичних навичок за 

підсумками навчальних, виробничих практик у 2018/2019 н.р. та заходи щодо їх 

покращання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію заступника директора з навчально-виробоничої роботи 

Маковійчука О.М., завідувача виробничою практикою Кулика А.О. про клінічну 

підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками 

навчальних, виробничих практик у 2018/2019 н.р. та заходи щодо їх покращання 

взяти до відома. 

 2. Стан організації клінічної підготовки студентів та опанування ними 

практичних навичок за підсумками навчальних, виробничих практик у 2018/2019 

н.р. вважати позитивним.  

  3. Заступнику директора Маковійчуку О.М. та завідувачу виробничої 

практики Кулику А.О. посилити співпрацю з лікувально-профілактичними 

закладами м. Чернівців та області з метою створення необхідних умов для 

проведення навчальної практики й забезпечення робочим місцем студентів усіх 

спеціальностей під час проведення виробничої практики. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Інформацію про упровадження заходів з дотримання принципів академічної 

доброчесності в Чернівецькому медичному коледжі БДМУ як запоруки якісної 

освіти. Кодекс честі колежанської спільноти як один із напрямів упровадження 

академічної доброчесності. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про упровадження заходів з дотримання принципів академічної 

доброчесності в Чернівецькому медичному коледжі БДМУ як запоруки якісної 

освіти. Кодекс честі колежанської спільноти як один із напрямів упровадження 

академічної доброчесності взяти до відома. 

2. Головам циклових комісій, завідувачу кафедри медсестринства провести 

засідання щодо роз’яснення питань з дотримання принципів академічної 

доброчесності. 



3. Викладачам, кураторам академічних груп провести виховну, роз’яснювальну 

роботу серед студентської молоді щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Затвердження «Концепції діяльності Чернівецького медичного коледжу 

БДМУ на період 2019 – 2023 р.р.» 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. «Концепцію діяльності Чернівецького медичного коледжу БДМУ на період 

2019 – 2023 р.р.» затвердити. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради      Кузик Ф.В. 

 

 

Секретар педагогічної ради      Бедик Н.М. 

 
 


