
ПРОТОКОЛ № 3  
Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу  

                                                                                               від 29.12.2021 р. 

Присутні: 75 чол. 

Відсутні: 11 чол. 

Березовська Ніна Орестівна  

Гордієнко Ірина  Костянтинівна  

Груба Тетяна Петрівна 

Денисенко Олександр Іванович 

Добинда Ірина Романівна 

Кузнєцова Наталія Миколаївна 

Каглюк Олена Сергіївна 

Іліка Олена Володимирівна 

Макогон Володимир Кузьмович 

Тодераш Віталій Дмитрович 

Фищук Людмила Михайлівна 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Інформація про фінансово-господарську діяльність Чернівецького 

медичного фахового коледжу за 2021 рік та планування бюджету на 2022 рік. 

2. Зміни до Порядку призначення і виплати стипендій відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України № 1256  від 2 грудня 2021 р. 

Затвердження ліміту стипендіального забезпечення на ІІ семестр 2021/2022 

н.р. 

3. Обговорення та затвердження Правил прийому до Чернівецького 

медичного фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» у 2022 році. 

4. Особливості визнання результатів підвищення кваліфікації відповідно 

до Положення про підвищення кваліфікації. 

5. Затвердження плану підвищення кваліфікації викладачів на 2022 рік.  

6. Визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів. 

7. Інформація про організацію ІІ Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Безпечне освітнє середовище, як основа створення 

ефективної системи безперервної освіти». 

8. Запровадження циклу тематичного удосконалення «Мультимодальна 

стратегія інфекційного контролю та інфекційної безпеки у закладах ОЗ»  з 

метою створення освітнього середовища для безперервного професійного 

розвитку сестер медичних закладів ОЗ. 

9. Затвердження кандидатури на призначення іменної стипендії 

Чернівецької обласної державної адміністрації на весняний семестр 2021/2022 

навчального року МАКОВІЙ Софії Русланівни – студентки ІV курсу 

спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» на основі 

базової загальної середньої освіти, за вагомі досягнення у навчанні, активну 

участь у науковій та громадській діяльності коледжу. 

10. Різне. 



СЛУХАЛИ: 

1. Про фінансово-господарську діяльність Чернівецького медичного 

фахового коледжу за 2021 рік та планування бюджету на 2022 рік. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Директор Чернівецького медичного фахового коледжу Фрозіна Кузик. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Політику, яка реалізується в коледжі, щодо фінансового забезпечення 

діяльності, у тому числі соціально орієнтованого спрямування, вважати 

ефективною.  

2. Затвердити річний фінансовий звіт за 2021 рік. 

3. Погодити фінансовий план на 2022 рік.  

4. Для забезпечення сталого зростання фінансових ресурсів продовжити 

реалізацію політики щодо диверсифікації власних фінансових надходжень та 

їх випереджаючого збільшення, що дозволить забезпечити фінансування 

зростаючого фонду оплати праці, сталий матеріально-технічний розвиток, 

виконання соціальних програм, вдосконалити існуючі та напрацювати 

додаткові механізми фінансової автономії в умовах реформування фахової 

передвищої освіти.  

5. Проводити виважену цінову політику коледжу стосовно відповідності 

вартості навчання студентів згідно з витратами для забезпечення якісного 

рівня навчання та з урахуванням змін чинного законодавства. 

6. Для залучення додаткових фінансових ресурсів до коледжу продовжити 

розвиток госпрозрахункових відносин, у тому числі за рахунок слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, які є працівниками комерційних закладів практичної 

охорони здоров’я та не включені до плану регіонального замовлення на 2022 

рік.  

7. Заступникам директора, завідувачу відділення післядипломної освіти 

проаналізувати можливості та надати директору відповідні пропозиції щодо 

започаткування нових напрямків підвищення кваліфікації для молодших 

медичних спеціалістів, які реалізуватимуться шляхом надання платних послуг. 

8. Ураховуючи збільшення витрат коледжу, пов’язане зі зростанням 

мінімальної заробітної плати та заробітної плати педагогічних працівників, 

інших видатків, керівникам структурних підрозділів розробити та впровадити 

механізми оптимізації витрат, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності 

коледжу, у тому числі: на оплату праці, комунальні платежі, інформаційно-

комп’ютерне забезпечення, відрядження, тощо.  

 

СЛУХАЛИ: 

2. Про Зміни до Порядку призначення і виплати стипендій відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України № 1256  від 2 грудня 2021 р. 

Затвердження ліміту стипендіального забезпечення на ІІ семестр 2021/2022 

н.р. 
 

 



ВИСТУПИЛИ: 

1. Секретар стипендіальної комісії Галина Савчук. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити та унести зміни до Порядку призначення і виплати стипендій у 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі з урахуванням Постанови 

Кабінету Міністрів України № 1256  від 2 грудня 2021 р. 

2. Затвердити на ІІ семестр 2021/2022 н.р. загальний ліміт стипендіатів, яким 

призначатиметься академічна стипендія, включно із академічною стипендією 

за особливі успіхи в навчанні на усіх освітньо-професійних програмах 

коледжу в обсязі 40% відповідно до бюджетних асигнувань на стипендіальне 

забезпечення. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Обговорення та затвердження Правил прийому до Чернівецького медичного 

фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» у 2022 році. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Секретар приймальної комісії Іван  Вишньовський.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити та оприлюднити Правила прийому до Чернівецького медичного 

фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» у 2022 році,  відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

України №1098 від 13.10.2021 року «Про затвердження Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році».  

Відповідальні: секретар приймальної комісії Іван Вишньовський. 

Термін виконання: до 31 грудня 2021 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Особливості визнання результатів підвищення кваліфікації відповідно до 

Положення про підвищення кваліфікації. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Методист коледжу Людмила Авдіковська.  
 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухану інформацію про особливості визнання результатів 

підвищення кваліфікації відповідно до Положення про підвищення 

кваліфікації педагогічним працівникам взяти до відома та виконання.  

 

СЛУХАЛИ: 

5. Про затвердження плану підвищення кваліфікації викладачів на 2022 рік. 
 

ВИСТУПИЛИ: 



1. Методист коледжу Людмила Авдіковська.  
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити план підвищення кваліфікації викладачів на 2022 рік. 

Відповідальні: методист коледжу, викладачі. 

Термін виконання: протягом року до 25 грудня 2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Про визнання результатів підвищення кваліфікації викладачів.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Секретар педагогічної ради Іліанна Бідна. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Визнати результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

коледжу за основними напрямами підвищення кваліфікації у різних суб’єктів 

освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб з відповідними годинами та 

кредитами ЄКТС відповідно до поданих клопотань викладачів: Т.І. Бойчук, 

Г.Б. Попович, Н.В. Брезицької, І.Г. Божко, Н.І. Герич, С.Я. Тріски, В.В. 

Дубіцької, Л.І. Симонович, О.М. Прижбило, Ю.В. Васюк, О.М. Лисої, Н.В. 

Руснак, Л.О. Піц, Є.С. Стефанюк, С.С. Сапункової, А.Ф. Гутніцької. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Про організацію ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Безпечне освітнє середовище, як основа створення 

ефективної системи безперервної освіти». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Заступник директора з навчально-виховної роботи Ольга Стрижаковська. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи О. Стрижаковській,  

керівнику студентського наукового товариства І. Мігальчан, викладачам та 

студентській Раді коледжу забезпечити організацію й проведення в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі ІІ Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції у 2022 році. 

 

СЛУХАЛИ: 

8. Про запровадження циклу тематичного удосконалення «Мультимодальна 

стратегія інфекційного контролю та інфекційної безпеки у закладах ОЗ»  з 

метою створення освітнього середовища для безперервного професійного 

розвитку сестер медичних закладів ОЗ.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Завідувач кафедри медсестринства Ірина Новицька.  
 

УХВАЛИЛИ: 



1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Організувати та запровадити цикл тематичного удосконалення в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі «Мультимодальна стратегія 

інфекційного контролю та інфекційної безпеки у закладах ОЗ»  з метою 

створення освітнього середовища для безперервного професійного розвитку 

сестер медичних закладів ОЗ. 

 

СЛУХАЛИ: 

9. Про затвердження кандидатури на призначення іменної стипендії 

Чернівецької обласної державної адміністрації на весняний семестр 

2021/2022 навчального року МАКОВІЙ Софії Русланівни – студентки ІV 

курсу спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» на 

основі базової загальної середньої освіти, за вагомі досягнення у навчанні, 

активну участь у науковій та громадській діяльності коледжу.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Заступник директора з навчально-виховної роботи Ольга Стрижаковська. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити кандидатуру МАКОВІЙ Софії Русланівни– студентки ІV 

курсу спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа на 

призначення іменної стипендії Чернівецької обласної державної адміністрації 

на весняний семестр 2021/2022 навчального року» та клопотати перед 

Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

щодо призначення даної стипендії за результатами голосування: «за» - 75, 

«проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

 

Голова педагогічної ради                                Ф. КУЗИК  

 

 

Секретар педагогічної ради                               І. БІДНА 


