
ПРОТОКОЛ № 3. 

Педагогічної ради Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

                                                                                         Від 23.12.2019 р. 

Присутні: 97 чол. 

Відсутні: Дутка Л.С. 

       Негрук І.Д. 

       Скобун А.В. 

       Янчак А.В. 

 

                                     ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення та затвердження Правил прийому до Чернівецького медичного 

коледжу БДМУ для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 

223 Медсестринство у 2020 році. 

2. Затвердження ліміту стипендіального забезпечення на ІІ семестр 2019/2020 

навчального року. 

3. Розгляд заяв-клопотань викладачів, про зарахування результатів підвищення 

кваліфікації на платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus». 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Затвердження Правил прийому до Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 223 

Медсестринство у 2020 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Правила прийому до Чернівецького медичного коледжу БДМУ для здобуття 

ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 223 Медсестринство у 2020 

році, які розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої 

освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 2 грудня 2019 року за № 1192/34163 затвердити. 

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

05 лютого 2020 року та внести до ЄДЕБО.  

3. Залучати студентів та випускників коледжу для профорієнтації, рекламування 

коледжу після їх працевлаштування. 

4. 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 фельдшера, медичної сестри, 

надати інформацію про коледж, умови вступу. 

5. Зорганізувати широку профорієнтаційну роботу в усіх ЗОШ м. Чернівців та 

Чернівецької, Івано-Франківської областей для виконання плану прийому у 2020 

році. 



Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачі 

відділень, голови циклових комісій, викладачі.  

Термін виконання: до 30.06. 2020 року.  

6. Звернути увагу на сільські школи, в яких недостатньо активно проводилось 

профорієнтаційна робота. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачі 

відділень, голови циклових комісій, викладачі.  

Термін виконання: до 29.06. 2020 року.  

7. Лаборанту коледжу систематично оновлювати рекламну інформацію на сайті 

коледжу та вести пошук шляхів просування інформації в мережі Internet. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Затвердження ліміту стипендіального забезпечення на ІІ семестр 2019/2020 

навчального року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

          Заслухавши інформацію заступника директора з навчальної роботи Бойчук  

Т.І. про затвердження ліміту стипендіального забезпечення на ІІ семестр 

2019/2020 навчального року відповідно до графіку навчального процесу та на 

підставі рейтингового балу відповідно до «Правил призначення академічних 

стипендій у Чернівецькому медичному коледжі БДМУ» та «Порядку 

формування рейтингу успішності студентів Чернівецького медичного коледжу 

БДМУ для призначення академічних стипендій», педагогічна рада 

 

УХВАЛИЛА: 

1. Встановити ліміт стипендіального забезпечення для призначення 

академічної стипендії на ІІ семестр 2019/2020 н.р. – 40%. 

2. Всім студентам із соціальної групи, які не будуть за рейтингом отримувати 

академічну стипендію, призначити соціальну стипендію, відповідно до 

чинного законодавства. 

 

СЛУХАЛИ:  

3. Розгляд заяв-клопотань викладачів, про зарахування результатів підвищення 

кваліфікації на платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Авдіковська Л.М. – методист коледжу  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Відповідно до поданих заяв-клопотань зарахувати результати підвищення 

кваліфікації на платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» 

наступним викладачам: 

 Авдіковській Л.М. – 30 годин 

 Андрієш Т.Ю. – 20 годин 



 Божко І.Г. – 30 годин 

 Михайлецькій Л.О. – 80 годин 

 Каглюк О.С. – 60 годин 

 Пижівській Т.В. – 50 годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради      Кузик Ф.В. 

 

 

Секретар педагогічної ради      Бедик Н.М. 

 

 
 


