
ПРОТОКОЛ № 5 

Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу  

                                                                                               Від 29.03.2021 р. 

Присутні: 70 чол. 

Відсутні: Бабій Ю.Є. 

                 Березовська Н.О. 

                 Кузнєцова Н.М. 

                 Ластівка О.І. 

                 Макогон В.К. 

                 Мигалатюк А.М. 

                 Манчуленко М.М. 

                 Марчук О.В. 

                 Скобун А.В. 

                 Труфен Л.І. 

                 Шевченко Н.О. 

                 Пелепець Ю.О.  

                 Ушакова К.Ю.        

                 Підлісна В.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про організацію виробничої та переддипломної практики здобувачів ОПП 

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

«Лікувальна справа», «Сестринська справа» ОКР «молодший спеціаліст» у 

ІІ семестрі 2020/2021 н.р. 

2. Новий формат організації освітнього процесу на відділенні післядипломної 

освіти  

3. Створення освітніх програм «Лікувальна справа», «Сестринська справа» 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

4. Інформація про результати атестації викладачів у 2021 році. Перспективне 

планування на 2021/202 н.р.  

5. Про особливості розрахунку рейтингового бала здобувачів освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та ступеня вищої 

освіти «бакалавр» для нарахування академічних стипендій 

6. Про попередні результати акредитації ОПП «Сестринська справа» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

7. Про підготовку студентів до інтегрованих ліцензійних іспитів «Крок М. 

Сестринська справа», 

8. «Крок М. Лікувальна справа», «Крок Б. Сестринська справа» та про стан 

підготовки до Атестації здобувачів ОПП «Лікувальна справа», 

«Сестринська справа» ОКР «молодший спеціаліст» та ОПП «Сестринська 

справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

9. Інформація про нормативно-правові документи, інструктивні листи, які 

надійшли до коледжу за останній період 

 



СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію про організацію виробничої та переддипломної практики 

здобувачів ОПП «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, «Лікувальна справа», «Сестринська справа» ОКР «молодший 

спеціаліст» у ІІ семестрі 2020/2021 н.р. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Бедик Н.М. – завідувач навчально-виробничої практики.  
 

УХВАЛИЛИ: 

1. З метою забезпечення безперервного проведення освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі в умовах карантину відповідно 

до Постанови Кабінету міністрів України від 22 березня 2019 року № 230 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. 

№ 1236» передбачити та забезпечити дистанційні або змішані (очно-

дистанційні) форми і методи організації виробничої та переддипломної 

практики студентів в залежності від епідемічної ситуації в регіоні. 

2. Провести виробничу і переддипломну практики студентів освітньо-

професійної програми «Лікувальна справа» та освітньо-професійної програми 

«Сестринська справа» на основі БЗСО та ПЗСО спеціальності  

«Медсестринство», які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем у 

терміни  відповідно до затвердженого графіка освітнього процесу на 2020/2021 

н.р. у Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

 3. Для організації дистанційної форми виробничої та переддипломної 

практики: 

 - головам циклових комісій терапевтичних та сестринських дисциплін 

Піц Л.О., хірургічних дисциплін Герман Л.В., педіатричних дисциплін Тофан 

Г.Д., акушерсько-гінекологічних дисциплін Трісці С.Я. перевірити та 

забезпечити розміщення на сайті коледжу відповідних програм виробничої та 

переддипломної практики студентів; 

 - розмістити на сайті коледжу в розділах «ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА», 

«ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА» методичні рекомендації, алгоритми 

практичної діяльності відповідно до галузевих стандартів, кейси ситуаційних 

завдань, посилання на відеоматеріали для самостійного оволодіння 

студентами практичними навичками (професійними компетенціями) 

відповідно до програм виробничої або переддипломної практики; 

 - започаткувати проведення онлайн-консультаційних днів в рамках 

підготовки до ліцензійного іспиту КРОК М методичними керівниками 

переддипломної практики студентів ОПП Лікувальна справа та Сестринська 

справа відповідно до затвердженого графіка. 

 3. Для організації змішаної форми проведення виробничої та 

переддипломної практики за умови послаблення карантинних обмежень: 

 - розробити та затвердити графік роботи студентів у навчально-

тренувальних та доклінічних кабінетах коледжу; 



 - розробити та затвердити графік проведення контрольних зрізів 

підготовки здобувачів до ліцензійного іспиту КРОК М. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Інформацію про новий формат організації освітнього процесу на 

відділенні післядипломної освіти.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

1.Вишньовський І.О.  – завідувач відділення післядипломної освіти. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Продовжувати 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. 

3. Впроваджувати в освітній процес на відділенні ПДО прогресивні форми та 

методи навчання: інноваційні, активні та інтерактивні форми і методами 

проведення занять з урахуванням спеціальних та фахових компетентностей, 

яких слухачі повинні набути після завершення навчання. 

 

СЛУХАЛИ: 

    3. Інформацію про створення освітніх програм «Лікувальна справа», 

«Сестринська справа» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр».  
 

ВИСТУПИЛИ: 

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Завідувачам медичних відділень Попович Г.Б., Савчук Г.П., головам 

циклових комісій, викладачам вивчити основні нормативно-методичні засади, 

принципи й поняття, що стосуються розробки складових частин освітніх 

програм фахових молодших бакалаврів та їх профілів, методологію побудови 

та загальну структуру таких документів й відповідно розробити освітні 

програми здобувачів фахової передвищої освіти «Лікувальна справа», 

«Сестринська справа» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр» у Чернівецькому медичному фаховому коледжі до 01 червня 2021 

року. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Інформацію про результати атестації викладачів у 2021 році та 

перспективне планування на 2021/2022 н.р.  

 



ВИСТУПИЛИ: 

1.Авдіковська Л.М.  – методист коледжу. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про результати атестації викладачів у 2021 році та 

перспективне планування на 2021/2022  навчальний рік взяти до відома. 

2. З метою рівномірного розподілу проведення відкритих занять головам 

циклових комісій планувати їх в міжатестаційний період відповідно до тем  

занять у І-ІІ семестрах. 

3. Викладачам, які підлягають черговій атестації у 2022 році, до 01 

березня 2022 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.  

4. Викладачам  слідкувати за термінами дії посвідчень про підвищення 

кваліфікації з метою вчасного проходження ПК на відповідних базах. 

5. Викладачам, які претендують на присвоєння вищої кваліфікаційної 

категорії або педагогічного звання, до 01 лютого 2022 року підготувати та 

подати необхідні документи в Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області. 

 

СЛУХАЛИ: 

   5. Інформацію про особливості розрахунку рейтингового бала здобувачів 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та ступеня 

вищої освіти «бакалавр» для нарахування академічних стипендій про 

результати атестації викладачів у 2021 році та перспективне планування на 

2021/2022 н.р.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

1.Савчук Г.П.  – секретар стипендіальної комісії коледжу. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома та виконання. 

2. Завідувачам відділень, викладачам, куратором академічних груп, членам 

стипендіальної комісії коледжу під час розрахунку рейтингового балу 

здобувачів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» та 

ступеня вищої освіти «бакалавр» для нарахування академічних стипендій 

враховувати, що максимальна оцінка за навчальні досягнення не повинна 

перевищувати 100 балів та не може бути нижче ніж 90 балів. 

3. Розрахунок рейтингового балу для цієї категорії здобувачів здійснювати 

за формулою, яка наведена в Порядку формування рейтингу успішності 

студентів Чернівецького медичного фахового коледжу для призначення 

академічних стипендій. 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

6. Інформацію про попередні результати акредитації ОПП 

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

ВИСТУПИЛИ: 

1.Попович Г.Б.  – гарант освітньої програми. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома та виконання. 

2. Продовжити роботу усіх зацікавлених сторін: зовнішніх стейкголдерів, 

академічної спільноти, здобувачів над переглядом, удосконаленням, 

оновленням ОПП Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти на 2021/2022 н.р. 

3. Академічній спільності коледжу брати активну участь в оновленні та 

осучасненні обов’язкових й вибіркових компонент з урахуванням вимог часу 

та подавати пропозицій щодо внесення змін розробникам освітньої програми. 

4. Викладачам кафедри медсестринства продовжувати реалізацію 

інноваційних методів навчання та викладання, проблемне навчання, 

інформаційно-комунікаційні та здоров’язберігаючі технології, активні форми 

навчання – кейс-методи, ефективну організацію, моделювання методичної 

роботи на на ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

 

СЛУХАЛИ: 

7. Інформацію про підготовку студентів до інтегрованих ліцензійних 

іспитів «Крок М. Сестринська справа», «Крок М. Лікувальна справа», «Крок 

Б. Сестринська справа» та про стан підготовки до Атестації здобувачів ОПП 

«Лікувальна справа», «Сестринська справа» ОКР «молодший спеціаліст» та 

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

попередні результати акредитації ОПП «Сестринська справа» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Новицька І.О.  – завідувач кафедри медсестринства. 

2. Піц Л.О. – голова циклової комісії медсестринських та терапевтичних 

дисциплін. 

3. Герман Л.В. -  голова циклової комісії хірургічних дисциплін. 

4. Тріска С.Я. - голова циклової комісії акушерських та гінекологічних 

дисциплін. 

5. Тофан Г.Д. - голова циклової комісії педіатричних дисциплін. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Завідувачу кафедри медсестринства та головам циклових комісій: 

 систематично аналізувати показники навчальної діяльності студентів 

відділень в ІІ семестрі 2020/2021 н.р.; 



 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 2021 році. 

2. Викладачам: 

- продовжувати постійну підготовку студентів 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. 

3. Кураторам груп: 

− доводити результати місячної успішності та підготовки до Кроку М та 

Кроку Б до студентів, їх батьків; 

− посилити індивідуальну роботу в групах зі слабовстигаючими 

студентами з метою профілактики семестрової академічної заборгованості та 

успішного складання ліцензійних іспитів Крок М, Крок Б; 

− 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. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Інформацію про нормативно-правові документи, інструктивні листи, які 

надійшли до коледжу за останній період попередні результати акредитації 

ОПП «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Чорна Н.М.  – юристконсульт коледжу. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про нормативно-правові документи, інструктивні листи, 

які надійшли до коледжу взяти до відома та виконання в роботі. 

 

Голова педагогічної ради      Ф. КУЗИК 

 

 

Секретар педагогічної ради       І.БІДНА 
 


