
ПРОТОКОЛ № 3 
Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу  

                                                                                               від 21.12.2020 р. 

Присутні: 82 чол. 

Відсутні: 15 чол. 

1. Бичек Т.П. 

2. Гордієнко І.К. 

3. Комаровський В.С. 

4. Кулик А.О. 

5. Ластівка О.І. 

6. Манчуленко М.М. 

7. Негрук І.Д. 

8. Охрімовська А.М. 

9. Скобук А.В. 

10. Скорейко О.І. 

11. Труфен Л.І. 

12. Ушакова К.Ю. 

13. Шендерюк О.О. 

14. Швець Н.В. 

15. Фищук Л.М. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

2. Затвердження відомостей про самооцінювання освітньо-професійної 

програми «Сестринська справа 2» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 223 Медсестринство. 

3. Затвердження Правил прийому до Чернівецького медичного фахового 

коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший 

бакалавр» та Правил прийому до Чернівецького медичного фахового 

коледжу для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр». 

4. Затвердження ліміту стипендіального забезпечення на ІІ семестр. 

5. Визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів. 

6. Затвердження плану підвищення кваліфікації викладачів на 2021 рік. 

7. Звіт про фінансово-господарську діяльність Чернівецького медичного 

фахового коледжу за 2020 рік та планування бюджету на 2021 рік. 

8. Різне. 

СЛУХАЛИ: 

1. Про моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Заступника директора з навчальної роботи Т.І. Бойчук. 



УХВАЛИЛИ: 

1. Здійснювати поточний моніторинг і  перегляд освітньо-професійних програм із 

метою постійного удосконалення, забезпечення відповідності ОПП цілям, 

очікуванням, потребам і задоволенням стейкхолдерів.  

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, завідувач навчально-

виробничої практики, завідувачі відділенням, в.о. завідувача кафедрою. 

Термін виконання: щосеместрово, наприкінці навчального року. 

2. Продовжувати проводити оцінювання здобувачів освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників та регулярно оприлюднювати 

результати таких оцінювань на веб-сайті коледжу, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб. 

Відповідальні: завідувач кафедрою, завідувачі відділенням, голови циклових 

комісій. 

Термін виконання: щосеместрово, наприкінці навчального року. 

3. Продовжувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Відповідальні: відділ кадрів, методист коледжу, голови циклових комісій, 

викладачі. 

Термін виконання: протягом року. 

4. Продовжувати забезпечення необхідними ресурсами для організації 

освітнього процесу. 

Відповідальні: завідувач навчально-виробничої практики, бухгалтерія, 

заступник директора з АГР, завідувач бібліотекою, студентська рада.  

Термін виконання: протягом року. 

5. Продовжити створювати ефективну інформаційну систему  для 

ефективного управління освітнім процесом з метою моніторингу якості 

діяльності Чернівецького медичного фахового коледжу для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

6. Забезпечувати публічність інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації. 

7. Продовжувати створювати ефективну систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату у викладачів коледжу та здобувачів освіти. 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, завідувач навчально-

виробничої практики, методист коледжу, голови циклових комісій, 

викладачі.  

Термін виконання: протягом року. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про затвердження відомостей про самооцінювання освітньо-професійної 

програми «Сестринська справа 2» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти спеціальності 223 Медсестринство. 



ВИСТУПИЛИ: 

1. Заступника директора з навчальної роботи Т.І. Бойчук. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми 

«Сестринська справа 2» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 223 Медсестринство, відповідно до Положення про 

акредитацію освітніх програм. 

2. Розробити графік подання відомостей про самооцінювання освітньо- 

професійної програми на 2020/21 н.р.  

Відповідальні: гарант ОПП Попович Г.Б.   

Термін виконання: до 15.01.2021р. 
 

СЛУХАЛИ: 

3. Про затвердження Правил прийому до Чернівецького медичного фахового 

коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший 

бакалавр» та Правил прийому до Чернівецького медичного фахового 

коледжу для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр».  

ВИСТУПИЛИ: 

1. Секретар приймальної комісії І.О. Вишньовський. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заслухану інформацію про Правила прийому до Чернівецького медичного 

фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий 

молодший бакалавр» та Правил прийому до Чернівецького медичного 

фахового коледжу для здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» у 2021 

році взяти до відома.  

2. Затвердити та оприлюднити Правила прийому до Чернівецького медичного 

фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий 

молодший бакалавр» за спеціальністю 223 Медсстринство у 2021 році, 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020р. 

№1342 « Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2021 році». 

3. Затвердити та оприлюднити Правила прийому до Чернівецького медичного 

фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня вищої 

освіти «Бакалавр» у 2021 році,  відповідно до Наказу Міністерства освіти і 

науки України №1274 від 15.10.2020 року «Про затвердження Умов 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році».  

Відповідальні: секретар приймальної комісії Іван Вишньовський. 

Термін виконання: до 31 грудня 2020 року. 

 



СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження ліміту стипендіального забезпечення на ІІ семестр. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Секретар стипендіальної комісії Г.П. Савчук. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити ліміт стипендіального забезпечення на ІІ семестр 2020/2021 н.р.  
 

СЛУХАЛИ: 

5. Про визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів.  

ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Кошелєва Н.В. 

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

4. Голова циклової комісії хірургічних дисциплін Герман Л.В. 

5. Голова циклової комісії медсестринських та терапевтичних дисциплін Піц 

Л.О. 

6. Голова циклової комісії акушерсько-гінекологічних дисциплін Тріска С.Я. 

7. Голова циклової комісії вузьких дисциплін Дригибко Ж.Д.  
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнати результати  підвищення кваліфікації з відповідними годинами та 

кредитами ЄКТС відповідно до поданих документів підвищення 

кваліфікації таких викладачів: Гучко О.І, Чорної Н.В., Швець Н.В., Лисої 

О.М., Брезицької Н.В., Авдіковської Л.М., Андрієш Т.Ю., Березовської 

Н.О., Доброзій Л.А., Пижівської Т.В., Стрижаковської О.С., Тарновецької 

О.А., Добинди І.Р., Новицької І.О., Барвінок М.В., Васюк Ю.В., Дубіцької 

В.В., Савчук Г.П., Несен Н.А. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження плану підвищення кваліфікації викладачів на 2021 рік. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Методист коледж Л.М. Авдіковська. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити план підвищення кваліфікації викладачів на 2021 рік. 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, методист коледжу, 

викладачі. 

Термін виконання: протягом року до 25 грудня 2021 року. 

 

 



СЛУХАЛИ: 

10. Звітність про фінансово-господарську діяльність Чернівецького медичного 

фахового коледжу за 2020 рік та планування бюджету на 2021 рік. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Директор Чернівецького медичного фахового коледжу Ф.В. Кузик. 

2. Головний бухгалтер коледжу Л.А. Горомова. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради             Ф. КУЗИК  

 

 

Секретар педагогічної ради              І. БІДНА 

 
 

 

 


