
ПРОТОКОЛ № 6 

Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу  

                                                                                               від 22.06.2021 р. 

Присутні: 74 чол. 

Відсутні: Бамбурак В.Б. 

                 Кузнєцова Н.М. 

                 Ластівка О.І. 

                 Мигалатюк А.М. 

                 Манчуленко М.М. 

                 Марчук О.В. 

                 Мороз І.Д. 

                 Скобун А.В. 

                 Шевченко Н.О. 

                 Ушакова К.Ю.        

                 Підлісна В.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Інформація про планування годинного навантаження на 2021/2022 н. р. 

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

затвердження типових штатних нормативів» від 23.01.2014 р. 

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

3. Аналіз організації та проведення  дистанційного навчання у поточному 

навчальному році. Про підготовку циклових комісій  до нового 2021/2022 

навчального року 

4. Затвердження ліміту стипендіального забезпечення на І семестр 2021/2022 

н.р. за результатами літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 н.р. 

 

СЛУХАЛИ: 

    1. Інформацію про планування годинного навантаження на 2021/2022 н. р. 

та 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. – к.мед.н., директор Чернівецького медичного фахового 

коледжу. 
  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про планування годинного навантаження на 2021/2022 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 2021/2022 

н.р. провести з урахуванням рейтингового оцінювання діяльності викладачів 

коледжу та скоригування з результатами вступної кампанії 2021.  

Відповідальні: Бойчук Т.І., голови ЦК. 



 

СЛУХАЛИ: 

    2. Інформацію про вартість навчання в коледжі на 2021/2022 навчальний рік 

про планування годинного навантаження на 2021/2022 н. р. та інформацію про 

зміни до штатного розпису відповідно до Наказу № 60 «Про затвердження 

типових штатних нормативів» від 23.01.2014 р.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Громова Л. – в.о. головного бухгалтера Чернівецького медичного фахового 

коледжу. 
  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про вартість навчання в коледжі на 2021/2022 навчальний 

рік взяти до відома. 

 

СЛУХАЛИ: 

     3. Аналіз організації та проведення  дистанційного навчання у поточному 

навчальному році. Про підготовку циклових комісій  до нового 2021/2022 

навчального року 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Піц Л.О., Герман Л.В., Тофан Г.Д., Тріска С.Я., Божко І.Г., Брезицька Н.В. 

– голови циклових комісій. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо   організації та проведення  дистанційного навчання у 

поточному навчальному році та підготовку циклових комісій  до нового 

2021/2022 навчального року 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: 

    4. Затвердження ліміту стипендіального забезпечення на І семестр 

2021/2022 н.р. за результатами літньої екзаменаційної сесії 2020/2021 н.р. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

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

УХВАЛИЛИ: 

 1. Відповідно до «Правил призначення академічних стипендій у 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі» та «Порядку формування 

рейтингу успішності студентів Чернівецького медичного фахового коледжу 

для призначення академічних стипендій» встановити ліміт стипендіального 

забезпечення для призначення академічної стипендії на І семестр 2021/2022 

н.р. – 40%. 

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

отримувати академічну стипендію, призначити соціальну стипендію, 

відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 

Голова педагогічної ради             Ф. КУЗИК 

 

 

 

Секретар педагогічної ради             І.БІДНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


