
ПРОТОКОЛ № 6. 

Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу (в режимі 

відеоконференції) 

                                                                                         Від 15.06.2020 р. 

Присутні: 93 чол. 

Відсутні: Комаровський В.С. 

       Кузнєцова Н.М. 

       Макогон В.К. 

       Михайлецька Л.О. 

       Никитюк В.В. 

       Яшан Н.П. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження правил прийому до Чернівецького медичного фахового 

коледжу для здобуття освітньо-професійного  ступеня вищої освіти бакалавра 

за спеціальністю 223 Медсестринство в 2020 році. 

2. Про вартість навчання в коледжі на 2020/2021 навчальний рік. 

3. Затвердження форм дипломів та додатків до них для  випускників 2020 року. 

4. Інформація про планування годинного навантаження на 2020/2021 н. р. 

Інформація про зміни до штатного розпису відповідно до Наказу № 60 «Про 

затвердження типових штатних нормативів» від 23.01.2014 р. 

5. Затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів з 

урахуванням вибіркових дисциплін. 

6. Розгляд та подання до НАЗЯВО заяви про намір акредитувати освітньо-

професійну програму спеціальності 223 Медсестринство ступеня вищої освіти 

бакалавра з терміном навчання 120 кредитів EСTS. 

7. Щодо особливостей організації освітнього процесу в 2020/2021 н. р. Про 

підготовку циклових комісій  до нового навчального року. Аналіз організації та 

проведення  дистанційного навчання у поточному навчальному році.  

8. Дотримання академічної доброчесності викладачами та студентами коледжу. 

9. Проблеми організації  навчально-дослідницької роботи  студентів. Активізація 

роботи гуртка НДРС. 

10. Особливості проведення Державної підсумкової атестації з української мови, 

біології та історії України у ІІ семестрі 2019/2020 н.р. в умовах карантину. 

11. Затвердження плану заходів з підготовки та організації до початку 2020/2021 

навчального року в Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

12. Інформація про результати атестації викладачів у 2020 р. Перспективне 

планування на 2020/2021 н.р. 

13. Затвердження колективного договору Чернівецького медичного фахового 

коледжу. 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

1. Затвердження правил прийому до Чернівецького медичного фахового 

коледжу для здобуття освітньо-професійного  ступеня вищої освіти бакалавра 

за спеціальністю 223 Медсестринство в 2020 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Правила прийому до Чернівецького медичного фахового коледжу 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 02 грудня 2019 року за № 1192/34163, Змін до умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 року № 591 та зареєстрованих 

у Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 415/34698 затвердити. 

2. Розроблені та затверджені Правила прийому розмістити на сайті 

коледжу до 20 червня 2020 року та внести до ЄДЕБО. Відповідальні: Горохов 

О.І., Платаш С.В. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про вартість навчання в коледжі на 2020/2021 навчальний рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Горохова 

О.І. про вартість навчання в коледжі на 2020/2021 навчальний рік взяти до 

відома. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Затвердження форм дипломів та додатків до них для  випускників 2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Форми дипломів та додатків до них  для  випускників 2020 року 

затвердити. 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

4. Інформацію про планування годинного навантаження на 2020/2021 н. р. 

Інформацію про зміни до штатного розпису відповідно до Наказу № 60 «Про 

затвердження типових штатних нормативів» від 23.01.2014 р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

 1.Інформацію про планування годинного навантаження на 2020/2021 н. р., 

інформацію про зміни до штатного розпису відповідно до Наказу № 60 «Про 

затвердження типових штатних нормативів» від 23.01.2014 р. взяти до відома. 

 2. Планування годинного навантаження по циклових комісіях на 2020/2021 

н.р. провести з урахуванням рейтингового оцінювання діяльності викладачів 

коледжу та скоригування з результатами вступної кампанії 2020. Відповідальні: 

Бойчук Т.І., голови ЦК. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Затвердження освітньо-професійних програм та навчальних планів з 

урахуванням вибіркових дисциплін. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Освітньо-професійні програми та навчальні плани з урахуванням 

вибіркових дисциплін затвердити. 

 2. Забезпечити подальше впровадження навчальних планів для підготовки 

фахового молодшого бакалавра, бакалавра з урахуванням вибіркових дисциплін. 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Бойчук Т.І., завідувач 

кафедрою Новицька І.О., голови ЦК. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Розгляд та подання до НАЗЯВО заяви про намір акредитувати освітньо-

професійну програму спеціальності 223 Медсестринство ступеня вищої освіти 

бакалавра з терміном навчання 120 кредитів EСTS. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Інформацію про розгляд та подання до НАЗЯВО заяви про намір 

акредитувати освітньо-професійну програму спеціальності 223 Медсестринство 

ступеня вищої освіти бакалавра з терміном навчання 120 кредитів EСTS взяти до 

відома. 



 2.  Відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом МОН 

№ 977 від 11.07.2019, про акредитацію освітніх програм, в терміни з 1 липня до 

1 серпня 2020 року включно, в електронній формі попередньо повідомити 

Національне агентство про намір акредитувати освітньо-професійну програму 

спеціальності 223 Медсестринство ступеня вищої освіти бакалавра з терміном 

навчання 120 кредитів EСTSв наступному навчальному році. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Інформацію щодо особливостей організації освітнього процесу в 2020/2021 н. 

р. Про підготовку циклових комісій  до нового навчального року. Аналіз 

організації та проведення  дистанційного навчання у поточному навчальному 

році.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

2. Голови випускових циклових комісій. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Інформацію щодо особливостей організації освітнього процесу в 

2020/2021 н. р., про підготовку циклових комісій  до нового навчального року, 

аналіз організації та проведення  дистанційного навчання у поточному 

навчальному році взяти до відома. 

 2. Провести внутрішнє опитування викладачів та студентів коледжу щодо 

процесу дистанційного навчання у навчальному закладі з метою своєчасного 

реагування на виклики, які можуть виявити результати опитувань, уникнення 

перевантажень студентів та викладачів, підвищення зручності дистанційного 

навчання, а також своєчасного забезпечення технічного супроводу усіх 

учасників освітнього процесу.  

 3. Здійснювати постійну модернізацію інтернет-ресурсів коледжу, серверу 

дистанційного навчання щодо навчальних матеріалів із усіх дисциплін, 

систематичну технічну підтримку проведення освітньо-методичних тематичних 

відеоконференцій, подальшу розробку, впровадження та удосконалення 

сучасних інтерактивних навчальних систем із їхньою інтеграцією до 

професійних мереж. Відповідальні: голови ЦК, викладачі.  

 4. В освітньому процесі широко використовувати електронні навчально-

методичні матеріали серверу дистанційного навчання коледжу, тренінгові 

приладдя (тренажери, фантоми). Відповідальні: голови ЦК, викладачі. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Дотримання академічної доброчесності викладачами та студентами коледжу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 



УХВАЛИЛИ: 

 1. Інформацію про дотримання академічної доброчесності викладачами та 

студентами коледжу взяти до відома. 

 2. Забезпечити ефективне функціонування системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату в науково-методичних працях педагогічних 

працівників коледжу та студентів відповідно до законодавства. Відповідальні: 

Стрижаковська О.С., Марчук І.В. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Проблеми організації  навчально-дослідницької роботи  студентів. Активізація 

роботи гуртка НДРС. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Дригибко Ж.Д. – голова циклової комісії вузьких дисциплін. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про проблеми організації  навчально-дослідницької роботи  

студентів та активізацію роботи гуртка НДРС взяти до відома. 

2. На циклових комісіях, кафедрі медсестринства активніше залучати 

студентів до НДРС, предметних олімпіад, конкурсів фахової майстерності. 

Встановити, що з дисциплін, з яких проводяться НДРС, Всеукраїнські 

студентські предметні олімпіади, конкурси циклові комісії готують не менше 

трьох студентів. Відповідальні: завідувач навчально-виробничої практики, 

заступник директора з навчально-виховної роботи, голови циклових комісій, в.о. 

завідувача кафедри медсестринства, викладачі. 

 3. З метою формування позитивної мотивації до якісного засвоєння та 

практичного використання навчального матеріалу, сприяння розвитку загальних 

та професійних компетентностей, забезпечення умов саморозвитку, 

самовдосконалення і конкурентоспроможності майбутніх фахівців, ширше 

застосовувати різні форми організації науково-дослідної роботи студентів: 

наукові дебати, конференції, створення науково-прикладних засобів, проведення 

круглих столів, клінічні читання і т.і. Відповідальні: голови ЦК, керівники НДРС, 

викладачі. 

 

СЛУХАЛИ: 

10. Особливості проведення Державної підсумкової атестації з української мови, 

біології та історії України у ІІ семестрі 2019/2020 н.р. в умовах карантину. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

відповідальна за ЗНО у закладі вищої освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. З метою дотримання вимог ст. 30, 40, 41 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови 



Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року № 24 

«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, 

єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період 

карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) під час 

проведення Державної підсумкової атестації з української мови, біології та 

історії України у ІІ семестрі 2019/2020 н.р. в умовах карантину забезпечити: 

 - інформування учасників ДПА про ознаки респіраторних захворювань та 

протиепідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись під час проведення ДПА; 

 - проведення підготовчих протиепідемічних заходів, зокрема: визначення 

місць розсадки учасників з дотриманням їх дистанціювання не менш ніж 1,2 

метри один від одного; наявність засобів протиепідемічного захисту; визначення 

маршруту учасників, з метою забезпечення найменшого контакту між групами; 

розміщення інформації про необхідність дотримання респіраторної гігієни та 

етикету кашлю. 

 2. Кураторам груп ІІ курсу та викладачам-предметникам провести 

роз’яснювальну роботу серед студентів щодо особливостей проведення 

Державної підсумкової атестації з української мови, біології та історії України у 

ІІ семестрі 2019/2020 н.р. в умовах карантину. Відповідальні: заступник 

директора з навчальної роботи Бойчук Т.І., завідувачі відділеннями, куратори 

груп, Брезицька Н.І. 

 

СЛУХАЛИ: 

11. Затвердження плану заходів з підготовки та організації до початку 2020/2021 

навчального року в Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. План заходів з підготовки та організації до початку 2020/2021 

навчального року в Чернівецькому медичному фаховому коледжі затвердити 

(план заходів додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

12. Інформацію про результати атестації викладачів у 2020 р. Перспективне 

планування на 2020/2021 н.р. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Авдіковська Л.М. – методист коледжу. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про результати атестації викладачів у 2020 році, 

перспективне планування на 2020/2021 навчальний рік взяти до відома. 

2. З метою рівномірного розподілу проведення відкритих занять головам 

циклових комісій планувати їх відповідно до тем занять у І-ІІ семестрах. 



3. Викладачам, які підлягають атестації слідкувати за термінами дії 

посвідчень про підвищення кваліфікації та графіком проходження ФПК на 

відповідних базах. 

4. Викладачам, які підлягають черговій атестації у 2020 році до 01 березня 

поточного року підготувати та подати до атестаційної комісії коледжу необхідні 

документи відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом МОН України зі змінами від 08 серпня 2013 

року № 1135. 

5. Викладачам, які претендують на присвоєння вищої кваліфікаційної 

категорії або педагогічного звання до 01 лютого 2020 року підготувати та подати 

пакет необхідних документів для розгляду атестаційною комісією коледжу та 

методистами Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області. 

6. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

відповідно до Постанови № 800 Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» 

 

СЛУХАЛИ: 

13. Затвердження колективного договору Чернівецького медичного фахового 

коледжу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Амелін П.М. – голова профспілкового комітету коледжу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 1. Колективний договір Чернівецького медичного фахового коледжу зі 

змінами на 2020/2021 р.р. затвердити. 

 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради      Ф. КУЗИК 

 

 

Секретар педагогічної ради      Н. БЕДИК 
 


