
ПРОТОКОЛ № 7 
Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу  

                                                                                                від 21.06.2022 р. 

 

 

Присутні: 80 чол. 

Відсутні:  6 чол. 

Денисенко О.В. 

Іліка А.В. 

Мороз І.Д. 

Манчуленоко М.М. 

Скобун А.В. 

Скорейко О.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Інформація щодо умов надання та тривалості щорічних основних 

відпусток для викладачів під час воєнного стану. 

2. Інформація про планування годинного навантаження на 2022/2023 н. р.  

в умовах воєнного стану. 

3. Безпекові умови для всіх учасників освітнього процесу та підготовка 

коледжу до нового 2022/2023 навчального року в форматі офлайн. 

4. Про вартість навчання в коледжі на 2022/2023 навчальний рік. 

5. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформація щодо умов надання та тривалості щорічних основних 

відпусток для викладачів під час воєнного стану. 

ВИСТУПИЛИ: 

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

коледжу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо умов надання та тривалості щорічних основних 

відпусток для викладачів під час воєнного стану взяти до відома. 

2. Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону № 2136 у період дії воєнного 

стану щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам 

тривалістю 24 календарні дні, що певною мірою кореспондує із нормами ст. 6 

Закону України «Про відпусткм», ст. 75 КЗпП,  які встановлюють мінімальні 

гарантії щодо тривалості щорічної основної відпустки. 

3. Подовжена тривалість щорічної основної відпустки для педагогічних 

працівників закладів освіти не скасовується, а лише обмежується на період дії 

воєнного стану. Надання невикористаних у період дії воєнного стану днів 

щорічної відпустки не втрачається, а має бути надана після закінчення дії 

воєнного стану.   



4. У разі неможливості надання невикористаних днів відпустки (у випадку, 

якщо почнеться новий навчальний рік) за бажанням працівника частина 

щорічної відпустки може бути замінено грошовою компенсацією згідно із 

статтею 24 Закону України «Про відпустки». При цьому тривалість наданої 

працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 

календарних дні. 

5. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація 

за усі невикористані дні відпусток відповідно до статті 24 Закону України 

«Про відпустки». 

 

СЛУХАЛИ: 

2. Інформація про планування годинного навантаження на 2022/2023 н. р.  

в умовах воєнного стану. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Тетяна Бойчук – к.мед.н., заступник директора з навчальної роботи. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію планування годинного навантаження на 2022/2023 н. р.  в 

умовах воєнного стану з обгрунтуванням для кожної циклової комісі взяти до 

відома. 

2. Планування годинного навантаження по циклових комісіях на 2022/2023 

н.р. в умовах воєнного стану провести з урахуванням рейтингового 

оцінювання діяльності викладачів коледжу та скоригування з результатами 

вступної кампанії 2022.  

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Бойчук Т.І., голови 

ЦК. 

 

СЛУХАЛИ: 

3. Безпекові умови для всіх учасників освітнього процесу та підготовка 

коледжу до нового 2022/2023 навчального року в форматі офлайн. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Георгій Завальнюк –  заступник директора з АГР. 

2. Віталій Тодераш – викладач фізичного виховання.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про безпекові умови для всіх учасників освітнього процесу та 

підготовка коледжу до нового 2022/2023 навчального року в форматі 

офлайн взяти до відома та виконання. 

2. В умовах правового режиму воєнного стану для створення безпекових умов 

для всіх учасників освітнього процесу та підготовки коледжу до нового 

2022/2023 навчального року в форматі офлайн, необхідно: 

- привести у готовність до використання за призначенням згідно з нормами 

Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, 

затверджених наказом МВС, наявні об'єкти фонду захисних споруд, 



забезпечивши, насамперед, захист у них педагогічних працівників і здобувачів 

освіти  від звичайних засобів ураження; 

- визначити можливість укриття у таких об'єктах повного складу 

педагогічних працівників і здобувачів освіти, з урахуванням цього визначити 

додаткову потребу у таких об'єктах (кількість та місткість); 

- визначити маршрути руху до укриття; 

- забезпечити резервними та автономними джерелами енергозбереження,  

ввести посилену охорону. Відповідно до вимог,  має бути відповідне штучне 

освітлення, вентиляція, вогнегасники та інше необхідне майно, інвентар, 

засоби та матеріали.  

Відповідальні: заступник директора з АГР Г. Завальнюк, В.Тодераш. 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про вартість навчання в коледжі на 2022/2023 навчальний рік. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Людмила Громова –  в.о. головного бухгалтера коледжу. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про вартість навчання в коледжі на 2022/2023 навчальний 

рік взяти до відома. 

 

Голова педагогічної ради                         Ф. КУЗИК  

 

 

 

Секретар педагогічної ради                                        І. БІДНА 

 


