
ПРОТОКОЛ № 6 
Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу  

                                                                                                від 16.05.2022 р. 

 

 

Присутні: 83 чол. 

Відсутні:  3 чол. 

Мороз І.Д. 

Скобун А.В. 

Скорейко О.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про організацію завершення 2021/2022 навчального року в умовах 

воєнного стану. Особливості планування  на наступний навчальний рік. 

2. 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 2021/2022 н.р.. 

3.  Про стан підготовки до державної атестації студентів за ОП 

«Лікувальна справа», «Сестринська справа» в умовах воєнного стану.    

4. Про затвердження Правил прийому на навчання до Чернівецького 

медичного фахового  коледжу для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» 

у 2022 року, Правил прийому на навчання до Чернівецького медичного 

фахового  коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр у 2022 року, Положення про приймальну комісію 

Чернівецького медичного фахового коледжу в умовах воєнного стану в 

Україні, Положення про проведення вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди, Положення про апеляційну комісію 

Чернівецького медичного фахового коледжу. 

5. Інформація про результати атестації викладачів у 2022 році. 

Перспективне планування на 2022/2023 навчальний рік. 

6. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 

1. Про організацію завершення 2021/2022 навчального року в умовах 

воєнного стану. Особливості планування  на наступний навчальний рік. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Фрозіна Кузик – к.ме.н., директор Чернівецького медичного фахового 

коледжу. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо організації завершення 2021/2022 навчального року в 

умовах воєнного стану та особливості планування на наступний навчальний 

рік взяти до відома та виконання. 



2. Забезпечити захист та безпеку учасників освітнього процесу, працівників, 

збереження майна коледжу, у разі необхідності здійснити евакуацію учасників 

освітнього процесу та працівників до безпечного місця. 

3. Продовжити здійснювати освітній процес дистанційно, встановлюючи 

зв'язок з усіма здобувачами освіти, а також допомогти їм включитися в 

освітній процес з урахуванням місця перебування. 

4. Суворо дотримуватись безпекових вимог, зокрема переривати заняття за 

сигналом «Повітряна тривога» і перебувати в укритті до її завершення. 

5. Забезпечити максимально сприятливі умови навчання (встановлення 

індивідуального графіка навчання, надання академічної відпустки тощо) для 

тих здобувачів освіти, які зі зброєю в руках стали на захист України або 

займаються волонтерською діяльністю. 

6. За необхідності надавати здобувачам освіти академічні відпустки, 

включаючи студентів першого року навчання. 

7. Забезпечити для здобувачів освіти випускних курсів виконання 

навчального плану. 

8. Забезпечити безпечне та організоване проходження виробничої та 

переддипломної практики для здобувачів освіти в змішаному форматі з 

урахуванням особливих умов. 

9. Провести атестацію здобувачів освіти випускних курсів дистанційно з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій у встановлені 

строки та забезпечити своєчасну видачу документів про здобуття освіти. 
 

СЛУХАЛИ: 

2. 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 2021/2022 н.р.. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Ніна Бедик – завідувача навчально-виробничої практики. 
 

УХВАЛИЛИ: 

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 2021/2022 н.р взяти до відома та виконання. 

2. З метою забезпечення безперервного проведення освітнього процесу в 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі в умовах воєнного стану 

відповідно до Указу президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про 

введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України « Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указу Президента України від 

14 березня 2022 року № 133, статті 571 Закону України «Про освіту», наказу 

МОН України від 07.03.2022 року № 235 «Про деякі питання організації 

роботи закладів фахової передвищої освіти, вищої освіти на час воєнного 



часу», листів МОН України № 1/3463-22 від 15 березня 2022 року, № 1/4334-

22 від 21 квітня 2022 року, листа МОЗ України № 22-04/9669/2-22 від 29.04 

2022 року, наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, обласної 

військової адміністрації від 10.03.2022 року № 69 «Про організацію освітнього 

процесу у закладах освіти Чернівецької області на час воєнного стану», наказу 

по Чернівецькому медичному фаховому коледжу від 10 березня 2022 року 

«Про відновлення освітнього процесу та особливості його організації у період 

воєнного стану» з метою створення безпечного освітнього середовища, 

освітнього процесу передбачити та забезпечити дистанційні або змішані 

(очно-дистанційні) форми і методи організації виробничої та переддипломної 

практики студентів.  

3. Провести виробничу і переддипломну практики студентів освітньо-

професійних програм «Лікувальна справа» та «Сестринська справа» на основі 

БЗСО, ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста спеціальності  «Медсестринство» у 

терміни відповідно до затвердженого графіку освітнього процесу на 2021/2022 

н.р. у Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

4. Для організації дистанційної та змішаної форм 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., завідувачу кафедри 

медсестринства перевірити та забезпечити розміщення на сайті коледжу 

відповідних програм виробничої та переддипломної практики студентів; 

 оновити 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. 
 

СЛУХАЛИ: 

3. Про стан підготовки до державної атестації студентів за ОП «Лікувальна 

справа», «Сестринська справа» в умовах воєнного стану.    
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Ірина Новицька – завідувач кафедри медсестринства. 

2. Леся Герман - голова циклової комісії хірургічних дисциплін. 

3. Лариса Піц - голова циклової комісії медсестринських та терапевтичних 

дисциплін. 

4. Світлана Тріска - голова циклової комісії акушерсько-гінекологічних 

дисциплін. 

5. Галина Тофан - голова циклової комісії педіатричних дисциплін. 
 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про стан підготовки до атестації здобувачів за ОПП 

«Лікувальна справа», «Сестринська справа» в умовах воєнного стану взяти до 

відома та виконання.  

2. Завідувачу кафедри медсестринства І. Новицькій та головам циклових 

комісій Л. Герман, Л. Піц, С. Тріски, Г. Тофан підготувати пакет 

екзаменаційних білетів до атестації  із завданнями, які будуть адаптовані до 

умов сьогодення.  

3. Відповідно до наказу МОН України від 21.03.2022 р. №265 «Про 

проведення атестації випускників закладів фахової передвищої, вищої освіти»: 

 ліцензійний інтегрований іспит  «Крок М, Б» для здобувачів освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, ступеня вищої освіти «бакалавр» 

спеціальності 223 Медсестринство галузі знань «Охорона здоров’я», які 

випускаються у 2022 році не проводити 

 Атестацію здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст, ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 223 

Медсестринство у Чернівецькому медичному фаховому коледжі провести у 

формі практично-орієнтованого іспиту в дистанційному форматі 

 на підставі рішення Екзаменаційних комісій здобувачам, які успішно склали 

комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит, успішно 

виконали освітню програму, присвоїти відповідний ступінь вищої освіти та 

кваліфікацію. 
 

СЛУХАЛИ: 

4. Про затвердження Правил прийому на навчання до Чернівецького 

медичного фахового  коледжу для здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» 

у 2022 року, Правил прийому на навчання до Чернівецького медичного 

фахового  коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр у 2022 року, Положення про приймальну комісію 

Чернівецького медичного фахового коледжу в умовах воєнного стану в 

Україні, Положення про проведення вступного випробування у формі 

індивідуальної усної співбесіди, Положення про апеляційну комісію 

Чернівецького медичного фахового коледжу. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Іван Вишньовський - відповідальний секретар приймальної комісії.   
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити та оприлюднити Правила прийому до Чернівецького медичного 

фахового коледжу для здобуття освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр» у 2022 році, відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 20 квітня 2022 року № 364 «Про затвердження Порядку 

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році» (зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 

травня 2022 року № 400), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України   03 

травня 2022 р. за № 486/37822. 



2. Затвердити та оприлюднити Правила прийому на навчання до 

Чернівецького медичного фахового  коледжу для здобуття ступеня вищої 

освіти «бакалавр» у 2022 року, відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 27 квітня 2022 року № 392 «Про затвердження Порядку 

прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році» (зі змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 

2022 року № 400),  та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 травня 

2022 року за №487/37823.  

3. Затвердити Положення про приймальну комісію Чернівецького медичного 

фахового коледжу в умовах воєнного стану в Україні, Положення про 

проведення вступного випробування у формі індивідуальної усної співбесіди, 

Положення про апеляційну комісію Чернівецького медичного фахового 

коледжу. 

Відповідальні: секретар приймальної комісії Іван Вишньовський. 

Термін виконання: до 31 травня 2022 року. 
 

СЛУХАЛИ: 

5. Інформація про результати атестації викладачів у 2022 році. 

Перспективне планування на 2022/2023 навчальний рік. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Людмила Авдіковська - методист коледжу.  
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про результати атестації викладачів у 2022 році та 

перспективне планування на 2022/2023  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 2023 році, до 01 березня 

2023 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 2023 року підготувати та 

подати необхідні документи в Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області. 

Голова педагогічної ради                      Ф. КУЗИК  

 

 

Секретар педагогічної ради                                        І. БІДНА 


