
ПРОТОКОЛ № 5 
Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу  

                                                                                                від 28.02.2022 р. 

 

 

Присутні: 83 чол. 

Відсутні:  3 чол. 

Мороз І.Д. 

Скобун А.В. 

Скорейко О.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості освіти та 

стипендіального забезпечення на медичних відділеннях № 1 та №2. 

2. Післядипломна освіта сестер медичних на базі Чернівецького медичного 

фахового коледжу: інновації та перспективи. 

3. Затвердження ліміту стипендіального забезпечення за результатами 

літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 н.р. 

4. Особливості організації та проведення атестації викладачів 2022. 

5. Інформація про підготовку до ІІ Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Безпечне освітнє середовище, як основа створення 

ефективної системи безперервної освіти». 

6. Інформацію про реєстрацію студентів ІІ курсу ОПП «Лікувальна 

справа», «Сестринська справа» для проходження ДПА у формі ЗНО 2022. Звіт 

про реєстрацію студентів ІІ курсу на пробне ЗНО.  

7. Інформація про індексацію вартості навчання для здобувачів освіти, які 

навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб відповідно до 

офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний 2021 рік. 

8. Інформація про нові нормативно-правові документи, інструктивні листи 

щодо діяльності коледжу. 

9. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості освіти та 

стипендіального забезпечення на медичних відділеннях № 1 та №2. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Ганна Попович - завідувач медичного відділення №1. 

2. Галина Савчук - завідувач медичного відділення №2. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Здійснювати поточний моніторинг і  перегляд освітньо-професійних програм із 

метою постійного удосконалення, забезпечення відповідності ОПП цілям, 

очікуванням, потребам і задоволенням стейкхолдерів.  



2. Здійснювати  щосеместрово моніторинг стипендіального забезпечення на 

медичних відділеннях № 1 та №2. 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, завідувач навчально-

виробничої практики, завідувачі відділенням, в.о. завідувача кафедрою. 

Термін виконання: щосеместрово, наприкінці навчального року. 

3. Продовжувати проводити оцінювання здобувачів освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників та регулярно оприлюднювати 

результати таких оцінювань на веб-сайті коледжу, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб. 

Відповідальні: завідувач кафедрою, завідувачі відділенням, голови циклових 

комісій. 

Термін виконання: щосеместрово, наприкінці навчального року. 

4. Продовжувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Відповідальні: відділ кадрів, методист коледжу, голови циклових комісій, 

викладачі. 

Термін виконання: протягом року. 

5. Продовжувати забезпечення необхідними ресурсами для організації 

освітнього процесу. 

Відповідальні: завідувач навчально-виробничої практики, бухгалтерія, 

заступник директора з АГР, завідувач бібліотекою, студентська рада.  

Термін виконання: протягом року. 

6. Продовжити створювати ефективну інформаційну систему  для 

ефективного управління освітнім процесом з метою моніторингу якості 

діяльності Чернівецького медичного фахового коледжу для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

7. Забезпечувати публічність інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації. 

8. Продовжувати створювати ефективну систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату у викладачів коледжу та здобувачів освіти. 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи, завідувач навчально-

виробничої практики, методист коледжу, голови циклових комісій, 

викладачі.  

Термін виконання: протягом року. 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Післядипломна освіта сестер медичних на базі Чернівецького медичного 

фахового коледжу: інновації та перспективи. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Іван Вишньовський - завідувач 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 методи 

проведення занять з урахуванням спеціальних та фахових компетентностей, 

яких слухачі повинні набути після завершення навчання. 

4. Продовжити організування та запровадження циклів тематичного 

удосконалення в Чернівецькому медичному фаховому коледжі на відділенні 

ПДО з метою створення освітнього середовища для безперервного 

професійного розвитку сестер медичних закладів ОЗ.  

 

СЛУХАЛИ: 

3. Затвердження ліміту стипендіального забезпечення за результатами 

літньої екзаменаційної сесії 2021/2022 н.р. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Секретар стипендіальної комісії Галина Савчук. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити за результатами літньої екзаменаційної сесії 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: 

4. Особливості організації та проведення атестації викладачів 2022. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Людмила Авдіковська – методист коледжу.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома та виконання. 

2. Викладачам, які підлягають черговій атестації 24 березня 2022 року, 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.  

3. Звернути увагу щодо внесення даних про підвищення кваліфікації у розділ 

«Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років» атестаційного листа, 



де подається інформація лише 2-3-х суб’єктів з найбільшою кількістю 

годин. Решта даних  вносити до «Додатка до атестаційного листа. 

 

СЛУХАЛИ: 

5. Інформація про підготовку до ІІ Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Продовжувати активну підготовку до ІІ Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції «Безпечне освітнє середовище, як основа 

створення ефективної системи безперервної освіти». 

Відповідальні: заступник директора з навчально-виховної роботи Ольга 

Стрижаковська, практичний психолог Людмила Українець, голова 

Студентської ради Тимофій Пісьменний,  голова студентського оргкомітету 

конференцій Микита Окатенко. 

 

СЛУХАЛИ: 

6. Інформацію про реєстрацію студентів ІІ курсу ОПП «Лікувальна справа», 

«Сестринська справа» для проходження ДПА у формі ЗНО 2022. Звіт про 

реєстрацію студентів ІІ курсу на пробне ЗНО.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Надія Брезицька – викладач іноземної мови.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про успішну реєстрацію всіх студентів ІІ курсу ОПП 

«Лікувальна справа», «Сестринська справа» для проходження ДПА у 

формі ЗНО 2022 взяти до відома. 

2. Викладачам української мови, математики, історії України, біології та 

іноземної мови здійснювати активну підготовку студентів ІІ курсу ОПП 

«Лікувальна справа», «Сестринська справа» під час навчальних занять та 

проводити консультації для успішного складання ДПА у формі ЗНО 2022. 

 

СЛУХАЛИ: 

7. Інформація про індексацію вартості навчання для здобувачів освіти, які 

навчаються за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб відповідно до 

офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний 2021 рік. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Надія Чорна – юрисконсульт коледжу.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Про зміну плати за навчання на офіційно визначений рівень 

інфляції за попередній календарний рік, відповідно до п.7 ст.73 Закону 



України «Про вищу освіту», Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» листа Головного управління статистики у Чернівецькій області № 

07-12/2ПІ-22 від 20.01.2022р. з метою приведення вартості підготовки  

одного здобувача освіти у Чернівецькому медичному фаховому коледжі до 

фактичної собівартості та забезпечення сталого функціонування установи 

у 2022 році взяти до відома. 

2. Підвищити плату за навчання в межах офіційно визначеного індексу 

інфляції за 2021 рік відповідно до рівня інфляції 110%. 

3. Юрисконсулу підготувати додаткові договори до діючих Договорів всіх 

курсів спеціальності 223 Медсестринство на збільшення вартості навчання 

за наслідками проведеної індексації в межах офіційно визначеного рівня 

інфляції по Україні. 

4. Завідувачам відділень довести наказ до відома здобувачів освіти шляхом 

інформування кураторів груп, листи батькам. 

5. Усім кураторам груп проконтролювати поновлених здобувачів освіти у 

групі та звірити списки у бухгалтерії коледжу. 

6. Завідувачам відділень, кураторам груп та інспектору з кадрів з обліку 

студентів забезпечити укладання додаткових договорів до 01.05.2022 року. 

Відповідальні: юрисконсульт коледжу, завідувачі медичних відділень, 

куратори груп.  

 

СЛУХАЛИ: 

8. Інформація про нові нормативно-правові документи, інструктивні листи 

щодо діяльності коледжу. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Надія Чорна – юрисконсульт коледжу.  

 

УХВАЛИЛИ: 

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

діяльності коледжу взяти до відома та виконання в роботі. 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради                       Ф. КУЗИК  

 

 

 

Секретар педагогічної ради                                        І. БІДНА 

 


