
ПРОТОКОЛ № 4 

Педагогічної ради Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

                                                                                         Від 21.01.2020 р. 

Присутні: 96 чол. 

Відсутні: Гутніцька А.Ф. 

       Манчуленко М.М. 

       Підлісна В.В. 

       Прунчак Н.І. 

       Ушакова К.Ю. 

        

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Звіт голови ЕК про результати Державної атестації у вигляді комплексних 

кваліфікаційних екзаменів зі спеціальності 223 Медсестринство, спеціалізації 

«Акушерська справа» (зимова сесія 2019 року). 

2. Про присвоєння кваліфікації «акушерка» випускникам Чернівецького 

медичного коледжу Буковинського державного медичного університету 

спеціальності 223 Медсестринство, спеціалізації «Акушерська справа», ОКР 

«молодший спеціаліст». 

3. Затвердження кандидатури студента на отримання іменної стипендії 

Чернівецької облдержадміністрації. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Звіт голови ЕК про результати Державної атестації у вигляді комплексних 

кваліфікаційних екзаменів зі спеціальності 223 Медсестринство, спеціалізації 

«Акушерська справа» (зимова сесія 2020 року). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Ринжук Лариса Василівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри 

акушерства та гінекології вищого державного навчального закладу України 

«Буковинський державний медичний університет», голова ЕК. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт голови Екзаменаційної комісії  к.мед.н., доцента кафедри акушерства та 

гінекології вищого державного навчального закладу України «Буковинський 

державний медичний університет» Ринжук Л.В. на спеціальності 223 

Медсестринство, спеціалізації «Акушерська справа» затвердити. 

2. Головам випускових циклових комісій розробити план заходів з питань 

усунення недоліків, виявлених в ході державних комплексних кваліфікаційних 

екзаменів та обговорити їх на засіданнях циклових комісій (відповідальні –  

Піц Л.О., Герман Л.В., Тофан Г.Д., Тріска С.Я.). 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про присвоєння кваліфікації «акушерка» випускникам Чернівецького 

медичного коледжу Буковинського державного медичного університету 



спеціальності 223 Медсестринство, спеціалізації «Акушерська справа», ОКР 

«молодший спеціаліст». 
 

ВИСТУПИЛИ: 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 

    «За» – 96 чол. 

    «Проти» – немає.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», рішення Екзаменаційної 

комісії Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного 

університету нижчепойменованим студентам, які закінчили спеціальність 223 

Медсестринство, спеціалізації «Акушерська справа» і протягом навчання в 

коледжі отримали не менше 75% оцінок «відмінно» з дисциплін навчального 

плану, а решта дисциплін – «добре», склали державну кваліфікаційну атестацію 

відповідно до навчального плану, затвердженого МОЗ України у 2011 р., 

теоретичну частину – Крок М Акушерська справа, практичну частину – на 

«відмінно» і проявили себе в науковій та громадській роботі, присвоїти 

кваліфікацію «акушерка» та видати диплом з відзнакою: 

1. Боднарюк Адріана Олександрівна  

2. Гриндей Юліана Василівна  

3. Тенкалюк Анатолій Юрійович  

4. Труфен Анна Іванівна  

 

2. Нижчепойменованим студентам, які успішно склали державну кваліфікаційну 

атестацію відповідно до навчального плану, затвердженого МОЗ України у 2011 

р., теоретичну частину – Крок М Акушерська справа, практичну частину, 

присвоїти кваліфікацію «акушерка» та видати диплом встановленого зразка: 

1. Березовська Марина Олександрівна  

2. Божеску Анна-Марія Григорівна  

3. Бугня Дмитро Іванович  

4. Гаіна Іванна Святославівна  

5. Данчул Марія Андріївна  

6. Закордонець-Сливка Ангеліна Миколаївна  

7. Коржева Єлизавета Олександрівна  

8. Крутофіст Христина Іванівна  

9. Кубрак Лаура Михайлівна  

10. Опеченик Марія Ярославівна  

11. Ревега Таїсія Миколаївна  

12. Рогожа Юлія Іванівна  

13. Товарницька Андріана Василівна  

14. Чунтул Катерина Олександрівна  

15. Якубовська Діана Анатоліївна  



 

СЛУХАЛИ: 

3. 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, студентка ІІІ курсу, групи «Б», 

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

Пислар Юлія Юліанівна, рекомендована, як кандидатура на отримання іменної 

стипендії Чернівецької облдержадміністрації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

    «За» – 96 чол. 

    «Проти» – немає.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Клопотати перед Департаментом освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації про призначення іменної стипендії Чернівецької 

облдержадміністрації студентці ІІІ курсу, групи «Б», спеціальності «сестринська 

справа», на базі неповної загальної середньої освіти Пислар Юлії Юліанівні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради      Кузик Ф.В. 

 

 

Секретар педагогічної ради      Бедик Н.М. 

 

 
 


