
ПРОТОКОЛ № 5. 

Педагогічної ради Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

                                                                                         Від 03.02.2020 р. 

Присутні: 86 чол. 

Відсутні: Андрушак А.І. 

       Бідна І.В. 

       Груба Т.П. 

       Гордієнко І.К. 

       Денисенко О.В. 

       Ластівка О.І. 

       Марчук О.В. 

       Никитюк В.В. 

       Негрук І.Д. 

       Прунчак Н.І. 

       Скобун А.В. 

       Труфен Л.І. 

       Янчак А.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Результати освітньої роботи та аналіз стипендіального забезпечення за І 

семестр 2019/2020н.р.на І, ІІ медичних відділеннях. Підсумки роботи за рік на 

відділенні ПДО коледжу. 

2. Фінансовий звіт в.о. головного бухгалтера за 2019 рік. Затвердження 

кошторису та штатного розпису на 2020 рік. 

3. Організація та проведення ДПА у формі ЗНО 2020 з предметів загальної 

профільної середньої освіти. 

4. Інформація про підготовку до атестації викладачів у 2020 році, їх професійну 

активність. Особливості організації підвищення кваліфікації викладачів коледжу 

відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників,затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 800. 

5. Затвердження Правил прийому до Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 

2020 році відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 та зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України від 17 січня 2020 року за № 49/34332. Інформація про 

організацію та проведення Дня відкритих дверей у коледжі. 

6. Розгляд та затвердження клопотання до Чернівецької обласної ради щодо  

перейменування Чернівецького медичного коледжу БДМУ відповідно до статті 

31 Закону України про фахову передвищу освіту від 06 червня 2019 року № 2745-

VІІІ. 

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

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



СЛУХАЛИ: 

1. Результати освітньої роботи та аналіз стипендіального забезпечення за І 

семестр 2019/2020н.р.на І, ІІ медичних відділеннях. Підсумки роботи за рік на 

відділенні ПДО коледжу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Попович Г.Б. – завідувач медичним відділенням І 

2. Савчук Г.П. – завідувач медичним відділенням ІІ 

3. Вишньовський І.О. – завідувач відділенням ПДО 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію завідувачів відділеннями: Попович Г.Б., Савчук Г.П., 

Вишньовського І.О. взяти до відома. 

2. Заступникам директора у ІІ семестрі 2019/2020н.р. провести контроль за 

проведенням занять викладачами дисциплін професійно-практичної підготовки 

з акушерства, гінекології, внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії та 

медсестринства в акушерстві та гінекології, внутрішній медицині, педіатрії, 

хірургії з метою визначення засвоєння студентами практичних навичок та 

набуття фахових компетенцій (до 27.03.2020 року). 

3. Завідувачам І та ІІ медичних відділень: 

− постійно контролювати зв’язок між викладачами, кураторами, батьками, 

особливо студентів першого року навчання, контингенту студентів із соціальної 

групи з метою підвищення якості знань та дисципліни. Подавати інформацію про 

пропуски занять з неповажних причин у письмовому вигляді (копії листів 

батькам вносити в особові справи студентів). 

− доповідати на адміністративній раді про стан успішності та відвідування 

студентами відділення. 

− продовжувати систематичний контроль за веденням академічної документації 

викладачами спеціальності. 

− взяти під особистий контроль ліквідацію семестрової заборгованості 

студентами «груп ризику» відділень коледжу. 

4. Завідувачу відділення ПДО Вишньовському І.О.: 

− застосовувати під час теоретичного навчання на циклах спеціалізації та 

удосконалення проведення лекцій-візуалізацій з використанням 

мультимедійних технологій; проблемні семінари, лекції, бінарні лекції 

(лекції-дискусії), лекції із заздалегідь запланованими помилками, лекції-прес-

конференції, колоквіуми 

− впроваджувати в освітній процес на відділенні ПДО прогресивні форми та 

методи навчання: іноваційні, активні та інтерактивні форми і методами 

проведення занять з урахуванням спеціальних та фахових компетентностей, 

яких слухачі повинні набути після завершення навчання 

− продовжувати співпрацю із закладами практичної охорони здоров’я м. 

Чернівців та Чернівецької області, організовуючи конференції, семінари, 

практикуми 



5. В. о. завідувача кафедри медсестринства та головам циклових комісій: 

− взяти під особистий контроль проведення відпрацювань, консультацій та 

додаткових занять зі студентами в позааудиторний час відповідно до графіків 

− проаналізувати показники навчальної діяльності студентів відділень в І 

семестрі 2019/2020н.р., Крок М. Акушерська справа 2020 й розробити план 

заходів щодо усунення виявлених недоліків в організації освітнього процесу та 

підготовки до Крок М. Лікувальна та Сестринська справа, Крок Б. Сестринська 

справа у 2020 році. 

− з метою вдосконалення освітнього процесу продовжити пошук оригінальних 

педагогічних методик, вивчення передового педагогічного досвіду інших 

закладів вищої освіти 

− поновити контент для дистанційного навчання з усіх навчальних дисциплін. 

Інформацію про роботу доповісти на засіданні педагогічної ради у квітні 2020 

року. 

6.Викладачам: 

− систематично виставляти поточні оцінки, відмітки про пропущені заняття в 

академічних журналах груп 

− проводити систематичний самоаналіз рівня успішності студентів та 

розробляти допоміжні матеріали для формування стійких дисциплінарних 

компетенцій 

− своєчасно проводити роботу щодо відпрацювання студентами пропусків 

занять та незадовільних оцінок 

− своєчасно інформувати завідувачів відділень про проблемних студентів з 

відповідної дисципліни (рапорти) 

− своєчасно здавати в навчальну частину документи про результати дифзаліків, 

екзаменів, модульний контроль (відомості) 

− продовжувати постійну підготовку студентів у 2019/2020н.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 професійно-практичної підготовки) 

− 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, заслуховувати на 

засіданнях адміністративної ради 

− не допускати збору коштів зі студентів під час проведення дифзаліків, 

екзаменів, модульного контролю. Попередити, що в разі допущення подібного, 

викладач, який допустив таке правопорушення, несе персональну 

відповідальність 

− з метою підвищення теоретичної і практичної підготовки студентів сприяти 

формуванню пізнавальної діяльності студентів, розвитку самостійної роботи на 

заняттях та в позааудиторний час. 

7. 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 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 

− постійно опікуватись проблемами навчання та побуту студентів «соціальної» 

групи (сиротами, інвалідами, дітьми учасників АТО та дітьми «трудових 

мігрантів»), відвідувати систематично гуртожиток та контролювати поведінку 

студентів, які там проживають 

− систематично проводити індивідуальну роботу щодо участі студентів у 

виховних, волонтерських, спортивно-масових заходах коледжу та міста. 

10. Голові студентського парламенту коледжу: 

− щомісячно проводити роботу зі слабовстигаючими студентами. 

Заслуховувати таких студентів на засіданні студради та надавати їм необхідну 

допомогу. Про кожний випадок порушення дисципліни, невиконання 

навчального плану студентами фіксувати у протоколах засідань студради. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Фінансовий звіт в.о. головного бухгалтера за 2019 рік. Затвердження 

кошторису та штатного розпису на 2020 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Громова Л.А. – в.о. головного бухгалтера Чернівецького медичного коледжу 

БДМУ 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію директора Кузик Ф.В. про затвердження типового штатного 

розпису коледжу на 2020 рік взяти до відома та виконання. 

2. Звіт в.о. головного бухгалтера Громової Л.А. про фінансово-економічну 

діяльність коледжу в 2019 році затвердити та схвалити. 

3. У господарській діяльності коледжу дотримуватися суворої економії з метою 

збереження коштів для оплати комунальних послуг, заробітної плати із 

спеціального фонду коледжу. 

4. Проводити активну профорієнтаційну роботу з метою набору студентів 

контрактної форми навчання як способу покращення матеріально-технічної бази 

коледжу. 

5. Підвищити вартість навчання для студентів І-ІV курсів усіх спеціальностей, 

які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб з другого семестру 

2019/2020н.р. в межах офіційно визначеного індексу інфляції за 2019 рік для 

закладів освіти на рівні 4,1%. 



6. Юрисконсульту коледжу Чорній Н.М. підготувати відповідні додаткові 

договори до діючих договорів «Про підготовку фахівця за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» (усіх курсів та спеціальностей) 

на збільшення вартості навчання за наслідками проведеної індексації в межах 

офіційно визначеного рівня інфляції. 

7. Завідувачам І-ІІ-го медичних відділень довести інформацію до відома 

студентів шляхом інформування кураторів груп. 

8. Завідувачам І-ІІ-го медичних відділень, кураторам академічних груп та 

інспектору відділу кадрів з обліку студентів забезпечити укладання додаткових 

договорів до 28 лютого 2020 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Організація та проведення ДПА у формі ЗНО 2020 з предметів загальної 

профільної середньої освіти. 

 

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. 

7. Дутка Л.С. – викладач біології. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію відповідального за організацію та проведення ДПА у формі ЗНО 

2020 Брезицької Н.В. взяти до відома та виконання. 

2. Головам циклових комісій загально-освітніх, гуманітарних, соціально-

економічних дисциплін та викладачам української мови, історії України, 

математики, біології: 

− провести детальний аналіз рівня успішності студентів за результатами 

зимової екзаменаційної сесії та контрольного заміру, проводити консультації для 

студентів ІІ курсів з метою покращення їх знань та вмінь, збереження 

контингенту студентів. 

3. Кураторам груп ІІ курсів: 

− підготувати для батьків інформаційні листи з результатами підготовки 

студентів до ДПА у формі ЗНО, які проводяться в коледжі з метою їх активного 

залучення до освітнього процесу 

4. Викладачам: 

− продовжувати поповнювати базу тестових матеріалів контролюючими 

тестовими завданнями з кожної теми; підготувати тестові зошити для 

проведення кінцевого контрольного заміру 

− забезпечити можливість навчання студентів та проведення контрольних зрізів 

у комп’ютерних класах коледжу, створивши електронну базу тестових завдань з 



української мови, історії України, математики з метою поглибленої підготовки 

до ДПА у формі ЗНО 2020 з цих дисциплін  

− з 22 по 27 квітня 2020 року провести контрольні заміри з української мови, 

історії України, математики, біології з метою визначення кінцевого рівня знань 

студентів ІІ курсів 

− завершити вивчення на других курсах математики до 21 травня, української 

мови, літератури до 26 травня, історії України до 04 червня 2020 року 

5. Відповідальним за ЗНО у коледжі здійснити реєстрацію студентів для участі в 

основній сесії ЗНО 2020 у визначені терміни та відповідно до графіку з 03 лютого 

до 17 березня 2020 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Інформація про підготовку до атестації викладачів у 2020 році, їх професійну 

активність. Особливості організації підвищення кваліфікації викладачів коледжу 

відповідно до Порядку 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 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про підготовку до атестації викладачів з метою підвищення 

кваліфікації у 2020 році відповідно до поданих заяв та їх професійну активність 

взяти до відома. 

2. Кожному викладачу проходити підвищення кваліфікації  щороку в  

необмеженій  кількості годин. Умовою до атестації є 120 годин за 5 років. 

3. Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів 

підвищення кваліфікації.  

4. Форми підвищення кваліфікації (інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 

дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці тощо)  можуть 

поєднуватись. 

5. Підвищувати кваліфікацію за основними видами: навчання за програмою 

підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, 

тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; стажування. 

6. Окремі види діяльності працівників (участь у програмах академічної 

мобільності, здобуття наукового ступеня, вищої освіти)  можуть бути визнані 

як підвищення кваліфікації. 

7. Викладачі самостійно визначають порядок проходження підвищення 

кваліфікації, а саме: напрям підвищення кваліфікації, форму, вид, суб’єкта. 

Кожен викладач несе відповідальність за дотримання порядку підвищення 

кваліфікації відповідно до «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників», затвердженого Кабміном від 21 серпня 2019 

року. 



 Педагогічним працівникам, що  викладають декілька навчальних предметів 

(дисциплін) самостійно обрати послідовність підвищення кваліфікації за 

певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу 

(тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством. 

8.Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що 

мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи 

підтвердження. 

8.1. Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення 

кваліфікації можуть бути визнані рішенням педагогічної ради.  

8.2. Викладачу протягом одного місяця після завершення підвищення 

кваліфікації подати до педагогічної ради клопотання про визнання результатів 

підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації. 

8.3. Педагогічній раді для визнання результатів  підвищення кваліфікації 

заслуховувати  педагогічного працівника  щодо  якості виконання програми 

підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації. 

9. Методисту коледжу у грудні кожного року складати план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на наступний календарний рік за 

поданими пропозиціями викладачів і оприлюднювати на інформаційному стенді 

та на веб-сайті. 

10. Викладачу подавати копії документів про підвищення кваліфікації у відділ 

кадрів та методкабінет. 

11. Зарахувати 30 годин за підвищення кваліфікації викладачам, які до наступної 

атестації  вже пройшли курси підвищення: 

Бешезі Д.М. 

Божко І.Г. 

Брезицькій Н.В. 

Гаврилюк М.Д. 

Горохову О.І. 

Дутці Л.С. 

Захарії В.І. 

Кошелєвій Н.В. 

Кузнецовій Н.М. 

Кулику А.О. 

Кравчук Н.Д. 

Лесик Т.А. 

Маланій В.І. 

Мигалатюк А.М. 

Підлісній В.В. 

Прижбило О.М. 

Прунчак Н.І. 

Сапунковій С.С. 

Тарновецькій О.А. 

Труфен Л.І. 

Тодерашу В.Д. 



12. Зарахувати викладачу Українець Л.П. захист дисертації(20 червня 2019 

року)як підвищення кваліфікації – 30 годин. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Затвердження Правил прийому до Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 

2020 році відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 та зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України від 17 січня 2020 року за № 49/34332. Інформація про 

організацію та проведення Дня відкритих дверей у коледжі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Правила прийому до Чернівецького медичного коледжу БДМУ для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2020році, які 

розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової 

передвищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 та зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України від 17 січня 2020 року за  

№ 49/34332 затвердити. 

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

29 лютого 2020 року та внести до ЄДЕБО.  

3. 08 лютого 2020 року об 11.00 годині провести у коледжі День відкритих дверей 

для ознайомлення з Правилами прийому, умовами навчання студентів в коледжі 

та їх проживання в гуртожитку. 

4. Залучати студентів та випускників коледжу для профорієнтації, рекламування 

коледжу після їх працевлаштування. 

5. 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 фельдшери, медичної сестри, 

надати інформацію про коледж, умови вступу. 

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

Чернівецької, Івано-Франківської областей для виконання плану прийому у 

2020році. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачі 

відділень, голови циклових комісій, викладачі.  

Термін виконання: до 30.06. 2020 року.  

7. 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 30.06. 2020 року.  

8. Систематично оновлювати рекламну інформацію на сайті коледжу та вести 

пошук шляхів просування в мережі Internet. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, члени приймальної 

комісії.  

 

СЛУХАЛИ: 

6. Клопотання про перейменування Чернівецького медичного коледжу БДМУ 

відповідно до статті 31 Закону України про фахову передвищу освіту від 06 

червня 2019 року № 2745-VІІІ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Клопотання до Чернівецької обласної ради щодо  перейменування 

Чернівецького медичного коледжу БДМУ на Чернівецький медичний фаховий 

коледж відповідно до статті 31 Закону України про фахову передвищу освіту від 

06 червня 2019 року № 2745-VІІІ, з метою приведення типу закладу фахової 

перед вищої освіти у відповідність до чинного законодавства затвердити. 

 

СЛУХАЛИ:  

7. 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: 

 Андрієш Т.Ю. – 60 годин 

 

 
 

 

 

Голова педагогічної ради      Кузик Ф.В. 

 

 

Секретар педагогічної ради      Бедик Н.М. 
 


