
ПРОТОКОЛ № 1. 
Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу  

                                                                                               Від 31.08.2022 р. 

Присутні:  86 чол. 

Відсутні:  

Березовська Н.О. 

Гордієнко І.К. 

Мороз І.Д. 

Прижбило О.М. 

Скобун А.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження складу педагогічної ради. Вибори секретаря педагогічної 

ради. 

2. Звіт про результати діяльності, виховну та спортивну роботу Чернівецького 

медичного фахового коледжу за 2021/2022 н.р. і завдання на 2022/2023 н.р. в 

умовах воєнного стану в Україні. 

3. Результати набору студентів на перший курс на основі базової загальної 

середньої освіти у 2022 році. Особливості нового контингенту студентів. 

Затвердження заходів і плану роботи приймальної комісії з організації та 

проведення якісного прийому студентів у 2023 році. 

4. Викладання в умовах війни: реалізація практичного навчання здобувачів 

освіти у 2022/2023 н.р.  

5. Інформація про організацію освітнього процесу у 2022/2023 н.р. в умовах 

воєнного стану. Затвердження навчальних планів здобувачів освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» ОПП «Лікувальна 

справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» на основі базової та 

повної загальної середньої освіти та ОПП «Сестринська справа» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я 

спеціальності 223 Медсестринство для студентів нового набору 2022 року та 

внесення змін до діючих навчальних планів. 

6. Затвердження планів роботи структурних підрозділів коледжу на 2022/2023 

навчальний рік. 

7. Інформація про готовність найпростіших укриттів, кабінетів коледжу, 

гуртожитку до освітнього процесу 2022/2023 навчального року в умовах 

воєнного стану. 

8. Затвердження Правил призначення та виплати стипендій у Чернівецькому 

медичному фаховому коледжі, Порядку формування рейтингу успішності 

здобувачів Чернівецького медичного фахового коледжу для призначення 

академічних стипендій та рейтингових списків студентів І курсу на основі 

базової та повної загальної середньої освіти, які вступили на навчання у 2021 

році відповідно до затвердженого ліміту стипендіатів освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр». 

9. Вступний інструктаж співробітників коледжу з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. Порядок дій за сигналом «Повітряна тривога» (маршрут 



руху в укриття) викладачів, здобувачів, співробітників коледжу під час 

навчання в умовах воєнного стану. 

10. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про затвердження складу педагогічної ради. Вибори секретаря педагогічної 

ради. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Кузик Ф.В. – директор Чернівецького медичного фахового коледжу. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити запропонований склад педагогічної ради на 2022/2023 н.р. 

2. Призначити секретарем педагогічної ради на 2022/2023 н.р. викладача 

внутрішньої медицини Бідну Іліанну Василівну. 
 

СЛУХАЛИ: 

2. Звіт про результати діяльності, виховну та спортивну роботу Чернівецького 

медичного фахового коледжу за 2021/2022 н.р. і завдання на 2022/2023 н.р. в 

умовах воєнного стану в Україні  

ВИСТУПИЛИ: 

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

коледжу. 

2. Стрижаковська О.С. – заступник директора з навчально-виховної 

роботи. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити звіт директора коледжу про результати діяльності у 

2021/2022 н.р. та завдання щодо подальшого удосконалення освітньої й 

фінансово-господарської діяльності у 2022/2023 н.р. 

2. Для виконання основних положень Законів України «Про фахову 

передвищу освіту», «Про вищу освіту» продовжувати вдосконалення 

організації освітнього процесу та забезпечення належної якості теоретичної та 

практичної підготовки фахівців з фаховою передвищою та вищою освітою в 

умовах воєнного стану в Україні.  

Відповідальні: заступники директора з навчальної, навчально-виховної 

роботи, завідувач навчально-виробничої практики. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

3. Підвищити ефективність системи контролю якості підготовки та 

діагностики знань студентів, підвищити ефективність поточного контролю 

навчальних досягнень студентів шляхом оновлення цикловими комісіями 

критеріїв оцінювання студентів під час практичних і семінарських занять з 

врахуванням усіх видів робіт студентів, глибини знань матеріалу та володіння 

необхідними видами компетенцій.  

Відповідальні: голови циклових комісій.  



Термін виконання: до 01.10.2022 р.  

4. Доукомплектувати циклові комісії необхідною навчальною 

літературою, обладнанням та наочностями, закуповувати згідно з поданими 

цикловими комісіями заявками  на витратні матеріали.  

Відповідальні: завідувач навчально-виробничої практики.  

Термін виконання: протягом навчального року. 

5. З 1 вересня 2021 н.р. поновити освітній процес в очному режимі  в 

кабінетах доклінічних практик на базі коледжу для здобувачів освіти IV курсів 

на основі БЗСО, ІІІ курсів на основі ПЗСО та слухачів курсів післядипломної 

освіти з метою набуття професійних компетенцій та відпрацювання 

практичних навичок з дотриманням вимог протиепідемічних заходів та в 

межах розрахункової місткості найпростіших укриттів, що можуть бути 

використані для укриття учасників освітнього процесу в разі включення 

сигналу «Повітряна тривога».  

6. Для здобувачів освіти І-ІІІ курсів на основі БЗСО та І-ІІ курсів на основі 

ПЗСО з метою забезпечення безпекових умов воєнного стану поновити 

навчальний процес у дистанційному режимі. 

Відповідальні: заступники директора з навчальної, навчально-виховної 

роботи, завідувач навчально-виробничої практики, завідувач кафедри 

медсестринства, голови циклових комісій, викладачі. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

7. На циклових комісіях залучати студентів до НДРС, предметних 

олімпіад, конкурсів фахової майстерності. Встановити, що з дисциплін, з яких 

проводяться НДРС, Всеукраїнські студентські предметні олімпіади, конкурси 

циклові комісії готують не менше трьох студентів.  

Відповідальні: заступник директора з навчально-виховної роботи, 

завідувач навчально-виробничої практики, голови циклових комісій, 

викладачі. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

8. З метою удосконалення виконання практичної частини комплексного 

кваліфікаційного екзамену за ОП «Лікувальна справа», «Сестринська справа» 

розробити та запровадити систему відпрацювання студентами практичних 

навичок і контролю за діями студентів у навчально-тренувальних кабінетах 

коледжу.  

Відповідальні: заступники директора з навчальної роботи, завідувач 

навчально-виробничої практики, завідувачі медичних відділень, голови 

циклових комісій, викладачі.  

Термін виконання: до 01.04.2023 року.  

9. Здійснювати моніторинг якості навчання шляхом проведення 

соціологічного опитування студентів, випускників, слухачів курсів; за 

результатами проведених досліджень вносити зміни до освітніх програм і 

навчальних планів.  

Відповідальні: заступники директора з навчальної, навчально-виховної 

роботи, завідувач навчально-виробничої практики.  

Термін виконання: протягом навчального року.  



10. Розширити бази проходження виробничої та переддипломної 

практики для здобувачів освіти та проводити моніторинг проходження 

практики на базах закладів охорони здоров’я. 

 Відповідальні: завідувач навчально-виробничої практики. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

11. Проводити систематичну підготовку студентів до складання 

ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М» та «Крок Б», зорганізувати 

проведення тренінгів з тестових завдань на циклових комісіях, кафедрі 

медсестринства, збільшити кількість директорських контрольних робіт. 

Завідувачам відділень, головам циклових комісій, завідувачу кафедри 

медсестринства розробити заходи щодо покращення підготовки студентів до 

ліцензійних іспитів «Крок М» та «Крок Б» і контролювати їх виконання.  

Відповідальні: завідувачі відділень, голови циклових комісій, завідувач 

кафедри медсестринства. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

12. Відповідно до п.31 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, затверджених Постановою КМУ від 24 березня 2021 року № 365 та 

з метою визначення рівня професійної активності викладачів цикловим 

комісіям підвищити видавничу діяльність шляхом написання навчально-

методичних посібників, посібників для самостійної роботи студентів, 

силабусів, конспектів лекцій, практикумів, методичних вказівок, 

рекомендацій, залучати викладачів до участі у конференціях, професійних 

об’єднаннях, забезпечити участь студентів у внутрішньоколеджних, обласних, 

Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах професійної 

майстерності та студентських наукових робіт. 

Відповідальні: методист, голови циклових комісій, завідувач кафедри 

медсестринства, викладачі.  

Термін виконання: протягом року.  

13. Методисту коледжу Людмилі АВДІКОВСЬКІЙ забезпечити контроль 

за дотриманням педагогічними працівниками коледжу графіку проходження 

курсів підвищення кваліфікації з актуальних питань педагогіки та професійної 

підготовки. 

Відповідальні: помічник директора з кадрових питань, методист, голови 

циклових комісій, завідувач кафедри медсестринства.  

Термін виконання: протягом навчального року. 

14. Відповідальній за наукове студентське товариство Ірині МІГАЛЬЧАН 

забезпечити активну участь студентів у роботі студентського наукового 

товариства коледжу та щорічного Міжнародного медичного конгресу 

студентів і молодих вчених.  

Відповідальні: заступник директора з навчально-виховної роботи, 

завідувач навчально-виробничої практики, завідувач кафедри медсестринства, 

науковці коледжу, голови циклових комісій.  

Термін виконання: протягом року. 

 

 



СЛУХАЛИ: 

   3. Результати набору студентів на перший курс на основі базової загальної 

середньої освіти у 2022 році. Особливості нового контингенту студентів. 

Затвердження заходів і плану роботи приймальної комісії з організації та 

проведення якісного прийому студентів у 2023 році 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Вишньовський І.О. – відповідальний секретар приймальної комісії. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Зорганізувати широку профорієнтаційну роботу в усіх ЗОШ м. Чернівців 

та Чернівецької області для виконання плану прийому в 2023 р. та розширити 

інтернет-комунікації (Facebook та Instagram-представництво коледжу). 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачі 

відділень, кафедри медсестринства, голови циклових комісій, викладачі.  

Термін виконання: до 30.06.2023 року.  

2. Звернути увагу на сільські школи, в яких недостатньо активно 

проводилось профорієнтаційна робота. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачі 

відділень, кафедри медсестринства, голови циклових комісій, викладачі.  

Термін виконання: до 30.06.2023 року.  

3. З метою збільшення набору студентів проводити Дні відкритих дверей 

для ознайомлення з умовами навчання студентів в коледжі та їх проживання в 

гуртожитку, залучати студентів та випускників коледжу для профорієнтації, 

рекламування коледжу після їх працевлаштування. 

4. Створювати відеоролики про роботу випускників Чернівецького 

медичного фахового коледжу в закладах практичної охорони здоров’я з метою 

популяризації закладу освіти та розміщувати їх на офіційних сторінках 

коледжу. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, завідувачі 

відділень, кафедри медсестринства, голови циклових комісій, куратори груп, 

викладачі.  

Термін виконання: протягом навчального року.  

5. Системному адміністратору систематично оновлювати рекламну 

інформацію на сайті коледжу та вести пошук шляхів просування в мережі 

Internet. 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії, системний 

адміністратор коледжу М.Баняс. 

Термін виконання: протягом навчального року.  

 

СЛУХАЛИ: 

   4. Про викладання в умовах війни: реалізація практичного навчання 

здобувачів освіти у 2022/2023 н.р. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Бедик Н.М. - завідувач навчально-виробничої практики. 

https://www.instagram.com/?hl=uk


УХВАЛИЛИ: 

1. З метою формування фахових компетентностей здобувачів освіти в 

умовах війни продовжити проведення практичних тренінгів з фахових 

дисциплін згідно з графіком на базі тренінгових кабінетів. 

2. З метою підвищення ефективності практичного навчання за умов 

дистанційного навчання ширше впроваджувати в освітній процес сучасні 

дистанційні форми організації навчальних практик: використання 

мультимедійних презентацій, відеоряду, відеопрактикуму, навчальних 

відеофрагментів, відеофільмів і відеофільмів власного виробництва. 

3. Залучати здобувачів до проведення науково-дослідницької діяльності як 

за умов дистанційного, так і очного навчання. 

Відповідальні: завідувач навчально-виробничої практики, завідувач 

кафедри медсестринства, голови циклових комісій, викладачі.      

Термін виконання: протягом навчального року. 

 

СЛУХАЛИ: 

   5. Про організацію освітнього процесу у 2022/2023 н.р. в умовах воєнного 

стану. Затвердження навчальних планів здобувачів освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» ОПП «Лікувальна справа», «Сестринська справа», 

«Акушерська справа» на основі базової та повної загальної середньої освіти та 

ОПП «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 

знань 22 Охорона здоров’я спеціальності 223 Медсестринство для студентів 

нового набору 2022 року та внесення змін до діючих навчальних планів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» ОПП «Лікувальна 

справа», «Сестринська справа» на основі базової та повної загальної середньої 

освіти 2019, 2020, 2021 року викладання в умовах війни: реалізація практичного 

навчання здобувачів освіти у 2022/2023 н.р. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Бойчук Т.І. - заступник директора з навчальної роботи. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити графік освітнього процесу у Чернівецькому медичному 

фаховому коледжі на 2022/2023 н.р. для здобувачів освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» та ступеня вищої освіти «бакалавр» з урахуванням 

воєнного стану. 

2. Розпочати 2022/2023 навчальний рік  для студентів Чернівецького 

медичного фахового коледжу за змішаною формою навчання, що поєднує 

очний та дистанційний режими: 

 з 01 вересня 2022 року для студентів ІV курсів на основі базової 

загальної середньої освіти та ІІІ курсів на основі повної загальної середньої 

освіти за очною (аудиторною) формою навчання 



 з 01 вересня 2022 року для студентів І-ІІІ курсів на основі базової 

загальної середньої освіти, І-ІІ курсів на основі повної загальної середньої 

освіти за дистанційною формою навчання 

 з 01 вересня 2022 року для слухачів курсів післядипломної освіти за 

змішаною (очно-дистанційною) формою навчання 

 з 19 вересня 2022 року – для студентів І курсів на основі повної 

загальної середньої освіти та на основі ОКР молодшого спеціаліста за 

дистанційною формою навчання. 

3. Заняття проводити з дотриманням вимог, викладених в листі МОН 

України № 1/7035-22 від 27.06.2022 року «Про підготовку до початку та 

особливості організацїі освітнього процесу в 2022/23 навчальному році» та 

листа ДСНС № 03-1870/162-2 від 14.06.2022 р. «Про організацію укриття 

працівників та дітей у закладах освіти». 

4. Провадити освітній процес у навчальних корпусах коледжу тільки в 

межах розрахункової місткості найпростіших укриттів (200 осіб – навчальні 

корпуси № 1 та 2 (укриття № 1 – вул. Героїв Майдану, 60, укриття № 2 – вул. 

Героїв Майдану, 60 А,  укриття № 3 – вул. Героїв Майдану, 60 Б, укриття № 4 

– вул. Героїв Майдану, 58); 50 осіб – навчальний корпус № 3 (укриття № 5 – 

вул. Текстильників, 1 А), що можуть бути використані для укриття учасників 

освітнього процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших 

відповідних сигналів оповіщення.  

5. Забезпечити безумовне переривання освітнього процесу в разі 

включения сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів 

оповіщення. У випадку перебування в навчальних корпусах коледжу 

керівникам структурних підрозділів та педагогічним працівникам 

організовувати переміщення здобувачів освіти до найпростіших укриттів i 

перебувати в них до скасування сигналу. Після скасування сигналу (відбою) 

освітній процес продовжусться з урахуванням необхідного корегування. 

6. Затвердити навчальні плани для студентів нового набору 2022 року 

ОПП «Лікувальна справа», «Сестринська справа», «Акушерська справа» на 

основі базової та повної загальної середньої освіти освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр», ОПП «Сестринська справа» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 22 Охорона здоров’я 

спеціальності 223 Медсестринство та внести зміни до діючих навчальних 

планів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» ОПП 

«Лікувальна справа», «Сестринська справа» на основі базової та повної 

загальної середньої освіти 2019, 2020, 2021 року з урахуванням умов воєнного 

стану та збільшення кількості годин на виробничу й переддипломну практику. 

7. Відповідно до освітньо-професійних, освітніх програм та навчальних 

планів розробити і затвердити в установленому порядку робочі навчальні 

програми, силабуси з дисциплін на 2022/2023 н.р. для здобувачів освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр». Переглянути та внести 

відповідні зміни до робочих навчальних програм здобувачів ступеня вищої 

освіти «бакалавр», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» з 

урахуванням вимог сьогодення, воєнного стану, опитувань потенційних 



стейкхолдерів (роботодавців, викладачів, здобувачів, абітурієнтів, 

випускників). Під час розробки керуватись Рекомендаціями до структури та 

змісту робочої програми навчальної дисципліни, затверджених МОН України 

від 09.07.2018 року № 1/-434. 

 Відповідальні: методист, завідувач кафедри медсестринства, голови 

циклових комісій та викладачі.  

Термін виконання: 01.10.2022 р.  

 

СЛУХАЛИ: 

   6. Затвердження планів роботи структурних підрозділів коледжу на 2022/2023 

навчальний рік. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Бойчук Т.І. - заступник директора з навчальної роботи. 
 

УХВАЛИЛИ:      

   1. План роботи коледжу на 2022/2023 навчальний рік ухвалити. 

   2. Педагогічному колективу в 2022/2023 навчальному році: 

− забезпечити подальше впровадження в освітній процес вивчення 

стандартів надання медичної допомоги населенню 

− використовувати дієві форми контролю за організацією освітнього 

процесу з метою якісної професійної підготовки фахівців на рівні сучасних 

вимог  

− продовжити  роботу щодо комп’ютеризації та інформатизації освітнього 

процесу 

− підвищувати професійну та педагогічну майстерність педагогічних 

працівників через курси підвищення кваліфікації, стажування, школи 

передового педагогічного досвіду 

− покращувати співпрацю коледжу із закладами практичної охорони 

здоров’я щодо організації навчальної, виробничої, переддипломної практики 

студентів 

− оновлювати матеріально-технічну базу закладу освіти 

− формувати засади здорового способу життя, збереження і зміцнення 

фізичного і психічного здоров’я студентів 

   Відповідальні: педагогічний колектив.  

   Термін виконання: протягом навчального року. 

 

СЛУХАЛИ: 

   7. Інформацію про готовність найпростіших укриттів, кабінетів коледжу, 

гуртожитку до освітнього процесу 2022/2023 навчального року в умовах 

воєнного стану. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Гавриліца Д.М. - заступник директора з АГР. 

2. Бамбурак А.А. – комендант гуртожитку. 



 

УХВАЛИЛИ:      

1. Інформацію про готовність найпростіших укриттів, кабінетів коледжу, 

гуртожитку до освітнього процесу 2022/2023 навчального року в умовах 

воєнного стану взяти до відома та виконання. 

2. З метою забезпечення навчального процесу в умовах воєнного стану, 

створення безпечного освітнього середовища та збереження життя і здоров’я 

учасників освітнього процесу забезпечити технічну готовність укриття для 

проведення в ньому освітнього процесу з урахуванням забезпечення укриття 

100% учасників освітнього процесу. 

3. Приведення евакуаційних шляхів у відповідність до норм 

законодавства, встановлення покажчиків руху та табличок біля входу до 

захисних споруд, призначених для укриття учасників освітнього процесу. 

4. Забезпечення укриття вентиляцією, Wi-Fi, доступом до вбиральні і 

води, освітленням, вогнегасниками тощо. 

5. Забезпечити безумовне переривання освітнього процесу, що 

здійснюється в приміщенні коледжу, у разі включення сигналу «Повітряна 

тривога». Учасники освітнього процесу повинні організовано прослідувати до 

сховища і перебувати в них до скасування сигналу. В укритті продовжити 

освітній процес (повністю або частково). Після скасування сигналу (відбою) 

повернутись до приміщення коледжу та продовжити виконання розкладу 

занять з урахуванням необхідного корегування.  

    Відповідальні: заступник директора з АГР Гавриліца Д.М., комендант 

гуртожитку Бамбурак А.А., Тодераш В.Д.  

Термін виконання: протягом навчального року. 

 

СЛУХАЛИ: 

   8. Про затвердження Правил призначення та виплати стипендій у 

Чернівецькому медичному фаховому коледжі, Порядку формування рейтингу 

успішності здобувачів Чернівецького медичного фахового коледжу для 

призначення академічних стипендій та рейтингових списків студентів І курсу 

на основі базової та повної загальної середньої освіти, які вступили на навчання 

у 2021 році відповідно до затвердженого ліміту стипендіатів освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»  

 

ВИСТУПИЛИ: 

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

УХВАЛИЛИ:      

Затвердити Правила призначення та виплати стипендій у Чернівецькому 

медичному фаховому коледжі, Порядку формування рейтингу успішності 

здобувачів Чернівецького медичного фахового коледжу для призначення 

академічних стипендій та рейтингових списків студентів І курсу на основі 

базової та повної загальної середньої освіти, які вступили на навчання у 2022 

році відповідно до затвердженого ліміту стипендіатів освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр». 



Відповідальні: заступники директора з навчальної, завідувачі відділень, 

навчально-виробничої практики, куратори.  

 

СЛУХАЛИ: 

    9. Вступний інструктаж співробітників коледжу з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. Порядок дій за сигналом «Повітряна тривога» (маршрут руху 

в укриття) викладачів, здобувачів, співробітників коледжу під час навчання в 

умовах воєнного стану 
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Тодераш В.Д. – інженер з охорони праці. 
 

УХВАЛИЛИ:      

Вступний інструктаж співробітників коледжу з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності., Порядок дій за сигналом «Повітряна тривога» (маршрут 

руху в укриття) викладачів, здобувачів, співробітників коледжу під час 

навчання в умовах воєнного стану взяти до відома та виконання. 

 

 

Голова педагогічної ради                 Ф. КУЗИК  

 

 

 

Секретар педагогічної ради                        І. БІДНА 

 


