
ПРОТОКОЛ № 2 
Педагогічної ради Чернівецького медичного фахового коледжу  

                                                                                               Від 31.10.2022 р. 

Присутні:  80 чол. 

Відсутні:  

Бичек Т.П. 

Гордієнко І.К. 

Груба Т.П. 

Денисенко О.В. 

Іліка О.В. 

Ластівка О.І. 

Никитюк С.В. 

Підлісна В.В. 

Прижбило О.М. 

Скобун А.В. 

Фищук Л.М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Інформація про підготовку до атестації викладачів з метою підвищення 

кваліфікації у 2022 році відповідно до поданих заяв. Розгляд та затвердження 

кандидатур викладачів, які претендують на присвоєння педагогічного звання 

«викладач-методист» 

2. Аналіз ефективності та шляхи удосконалення роботи циклових комісій 

з використанням успішних практик в коледжі під час офлайн навчання 

(практична підготовка здобувачів) та впровадження симуляції в умовах 

дистанційного навчання 

3. Про забезпечення актуальності та своєчасного розміщення інформації на 

вебсайті коледжу, таргетованої реклами соцмережаx YouTube, Instagram, 

Facebook 

4. Вивчення результатів опитування здобувачів фахової передвищої, вищої 

освіти Чернівецького медичного фахового коледжу щодо якості освіти та 

психологічної безпеки освітнього середовища, використання відповідної 

інформації для ефективного управління організацією освітнього процесу 

5. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академічної 

групи. Основні функції та рівні педагогічного спілкування куратор-студент 

6. Про підготовку до ліцензування на провадження освітньої діяльностіу 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти – започаткування освітньої 

діяльності за професією 5132 Екстрений медичний технік 

7. Інформація про підготовку до опалювального сезону коледжу в 

2022/2023 н.р., особливості в умовах воєнного стану та терористичних атак РФ 

на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури 

8. Інформацію про затвердження ліміту стипендіального забезпечення на 

ІІ семестр 2022/2023 н.р. 

9. Різне. 

 

 

https://www.facebook.com/medkol.cv/


СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію про підготовку до атестації викладачів з метою 

підвищення кваліфікації у 2022 році відповідно до поданих заяв. Розгляд та 

затвердження кандидатур викладачів, які претендують на присвоєння 

педагогічного звання «викладач-методист»  
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Людмила АВДІКОВСЬКА - методист коледжу. 
  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію методиста коледжу Людмили Авдіковської про підготовку 

до атестації викладачів з метою підвищення кваліфікації у 2023 році 

відповідно до плану чергової атестації та поданих заяв та подань педагогічної 

ради на позачергову атестацію взяти до відома.  

2. Розглянуті кандидатури на присвоєння педагогічного звання «викладач-

методист» затвердити. 

3. Головам циклових комісій проаналізувати та затвердити графік 

проведення відкритих занять. До 02 березня 2023 року розглянути атестаційні 

документи викладачів та підготувати на них атестаційну характеристику. 

4. Викладачам для проведення відкритого заняття погодити навчально-

методичне забезпечення з головами циклових комісій  за сім днів, з 

методистом коледжу – за два дні до проведення із відповідним записом на 

титульному аркуші методичної розробки заняття. 

5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 

р. № 800 «Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників»  викладачам, що атестуються, у творчому звіті 

подати інформацію про підвищення кваліфікації (не менше 120 годин) з 

долученням копій відповідних документів до атестаційних матеріалів. 

6. Атестаційній комісії під час вивчення атестаційних документів звернути 

особливу увагу на професійну активність викладача відповідно до Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності.  

 

СЛУХАЛИ: 

     2. Аналіз ефективності та шляхи удосконалення роботи циклових комісій 

з використанням успішних практик в коледжі під час офлайн навчання 

(практична підготовка здобувачів) та впровадження симуляції в умовах 

дистанційного навчання  
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Голова циклової комісії медсестринських та терапевтичних дисциплін - 

Лариса ПІЦ. 

2. Голова циклової комісії хірургічних дисциплін – Леся ГЕРМАН. 

3. Голова циклової комісії педіатричних дисциплін – Галина ТОФАН. 

4. Голова циклової комісії акушерсько-гінекологічних дисциплін – Світлана 

ТРІСКА. 

5. Голова циклової комісії вузьких дисциплін – Жанна ДРИГИБКО. 



УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію голів циклових комісій: Лариси ПІЦ, Лесі ГЕРМАН, Галини 

ТОФАН, Світлани ТРІСКИ, Жанни ДРИГИБКО з аналізом ефективності та 

шляхи удосконалення роботи циклових комісій з використанням успішних 

практик в коледжі під час офлайн навчання (практична підготовка здобувачів) 

та впровадження симуляції в умовах дистанційного навчання взяти до відома 

та виконання. 

2. Продовжити удосконалення роботи циклових комісій з використанням 

успішних практик в коледжі під час офлайн навчання та впроваджувати 

гейміфікацію в умовах дистанційного навчання. 

3. В умовах воєнного стану приділити особливу увагу питання підготовки 

здобувачів освіти спеціальності 223 Медсестринство для потреб оборони, 

спроможних надавати вчасну кваліфіковану медичну допомогу в умовах 

бойових дій з метою мінімізації людських втрат, захисту й збереження життя 

і здоров’я як військових, так і цивільних громадян.  

4. З метою формування фахових компетентностей здобувачів освіти 

продовжити проведення практичних тренінгів з фахових дисциплін згідно з 

графіком на базі тренінгових кабінетів. 

5. 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. 

6. 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: упродовж року. 

 

СЛУХАЛИ: 

     3. Про забезпечення актуальності та своєчасного розміщення інформації на 

вебсайті коледжу, таргетованої реклами соцмережаx YouTube, Instagram, 

Facebook  
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К.філ.н., заступник директора з навчально-виховної роботи – Ольга 

СТРИЖАКОВСЬКА. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про забезпечення актуальності та своєчасного розміщення 

інформації на вебсайті коледжу, таргетованої реклами соцмережаx YouTube, 

Instagram, Facebook взяти до відома та виконання. 

2. Раді маркетингу, зв’язків із громадскістю та іміджевої політики коледжу 

визначити особливості впливу таргетованої реклами на вибір коледжу 

https://www.facebook.com/medkol.cv/


абітурієнтами та надати рекомендації щодо успішного проведення вступної 

кампанії цикловим комісіям, кафедрі медсестринства. 

3. Створювати відеоролики, робити фотозвіти про роботу здобувачів 

освіти Чернівецького медичного фахового коледжу в закладах практичної 

охорони здоров’я, тренінгових кабінетах з метою популяризації закладу освіти 

та розміщувати їх на офіційних сторінках коледжу, соцмережаx YouTube, 

Instagram, Facebook. 

Відповідальні: завідувач навчально-виробничої практики, завідувач 

кафедри медсестринства, голови циклових комісій, куратори груп, викладачі. 

Термін виконання: упродовж навчального року.  

4. Усім керівникам структурних підрозділів своєчасно оновлювати 

сторінки актуальною інформацією на вебсайті коледжу; відповідальним за 

проведення заходу (викладачам, кураторам) своєчасно подавати інформацію 

заступникам. 

Відповідальні: заступники директора, завідувачі відділень, завідувач 

кафедри медсестринства, голови циклових комісій, куратори груп, викладачі.  

Термін виконання: упродовж навчального року.  

5. Кафедрі медсестринства, цикловим комісіям доопрацювати власні 

сторінки на сайті, оновити матеріали відповідно до вимог часу, доповнити  

інформацією про досягнення, наукові публікації педагогічних працівників за 

2021/2022 н.р.  

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, методист коледжу, 

завідувач кафедри, голови циклових комісій, в.о. голови студентської ради.  

Термін виконання: до 05 листопада 2022 року 

6. Системному адміністратору систематично оновлювати інформацію на 

сайті коледжу та вести пошук шляхів просування в мережі Internet. 

     Відповідальні: системний адміністратор коледжу М. Кушнір. 

     Термін виконання: упродовж навчального року.  

 

СЛУХАЛИ: 

     4. Вивчення результатів опитування здобувачів фахової передвищої, вищої 

освіти Чернівецького медичного фахового коледжу щодо якості освіти та 

психологічної безпеки освітнього середовища, використання відповідної 

інформації для ефективного управління організацією освітнього процесу  

ВИСТУПИЛИ: 

1. Практичний психолог коледжу – Людмила УКРАЇНЕЦЬ.  
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про результати опитування здобувачів фахової передвищої, 

вищої освіти Чернівецького медичного фахового коледжу щодо якості освіти 

та психологічної безпеки освітнього середовища взяти до відома. 

2. Опираючись на дані, що були отримані в ході проведеного опитування, 

рекомендується: 

 вивчити кар’єрні напрями випускників коледжу, провести експертні 

дослідження прикладів успішного працевлаштування 

https://www.facebook.com/medkol.cv/


 Раді маркетингу, звязків із громадскістю та іміджевої політики коледжу 

визначити особливості впливу таргетованої реклами на вибір коледжу 

абітурієнтами та надати рекомендації щодо успішного проведення вступної 

кампанії цикловим комісіям, кафедрі медсестринства 

 провести заходи для викладачів щодо потенціалу використання сервісів 

Google Meet, Moodle, Microsoft Teams тощо 

 організувати заходи  для студентів стосовно надання психологічної 

підтримки під час воєнного стану 

 виявити причини розчарування в коледжі, відділенні, освітньо-

професійній програмі  

 викладачам дотримуватися належного виконання посадових обов’язків, 

не застосовувати образливі висловлювання під час занять на адресу студентів, 

які є несумісними з педагогічною етикою 

 налагодити більше ефективних комунікацій зі здобувачами, залучати до 

вирішення комунікаційних бар’єрів кураторів академічних груп 

 викладачам записувати свої лекції під час проведення заняття у Google 

Meet, з метою постійного доступу до них здобувачів 

 залучати професіоналів-практиків у галузі Охорони здоров’я та 

Медсестринства до освітнього процесу 

 оновлювати методичне забезпечення та осучаснювати методи навчання 

 на початку вивчення курсу ознайомлювати здобувачів з критеріями 

оцінювання за освітніми компонентами 

 проводити профорієнтаційні заходи серед здобувачів стосовно  

елементів ступеневої освіти – бакалавра медсестринства, важливості вступу, 

переваг та подальших перспектив 

Відповідальні: практичний психолог коледжу Людмила УКРАЇНЕЦЬ, 

куратори груп. 

Термін виконання: упродовж навчального року.  

 

СЛУХАЛИ: 

     5. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академічної 

групи. Основні функції та рівні педагогічного спілкування куратор-студент  
 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Куратори академічних груп – Мар’яна БАРВІНОК, Іліанна БІДНА, 

Олександра СТОЯН.  
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію кураторів груп про інноваційні комунікативні технології в 

роботі куратора академічної групи, основні функції та рівні педагогічного 

спілкування куратор-студент взяти до відома.  

2. Кураторам груп нового набору 2022 року налагодити довірливі 

міжособистісні стосунки з першокурсниками:  

 урахувати усі особливості демографічного складу академічної групи 



 за наявності іногородніх студентів проінформувати їх про поведінку в 

місті Чернівці, правила перебування у гуртожитку, допомогти у організації 

режиму дня 

 поінформувати першокурсників про місце розташування та графік 

роботи служб коледжу, якими, за необхідності, вони можуть скористатися 

(бібліотека, медпункт, спортзали, гуртки та ін.). 

3. Кураторам академічних груп, організовуючи комунікативну взаємодію зі 

студентами слід дотримуватися наступних принципів: 

 ініціювати активність молодих людей, надаючи їм індивідуальну волю в 

рамках «коридору культури», сприяти їх соціокультурному вибору, розвивати 

особистість студента, як суб'єкта власної діяльності та свого життя 

 дотримуватися принципу суб'єктності як методологічної основи 

спілкування в режимі «дружності», фасилітаційної взаємодії 

 враховувати потенційні можливості молодих людей стати суб'єктами 

діяльності, поведінки, відносин, волі, світогляду 

 спрямовувати свою увагу не на негайне перетворення небажаної 

поведінки в бажану, а на перетворення партнера з спілкування в суб'єкта, який 

усвідомлює свій вчинок зараз і тут, на формування його здатності до 

самостійного вибору та саморегуляції 

 забезпечити сприйняття вимог соціальної ситуації розвитку (насамперед 

завдань освітнього процесу коледжу) як особисто актуальних для студентів-

учасників взаємодії, тобто створити умови для інтеріоризації тих вимог 

 активізувати створення (прояви) в змістовному полі взаємодії 

різноманітних способів зворотного реагування на вимоги соціальної ситуації, 

зробити ці способи максимально доступними для сприйняття і критичної 

оцінки учасниками взаємодії 

 підтримати спроби самостійного використання обраних способів 

реагування (рішення) на виклики зовнішнього (коледжанського) середовища.  

 4. Залучати психолога, усіх викладачів, адміністрацію, батьків, щоб 

досягнути позитивних результатів у навчанні та вихованні студентів, їх 

професійному становленні. 

Відповідальні: заступник директора з навчально-виховної роботи, 

завідувачі медичного відділення №1 та №2, куратори груп. 

Термін виконання: упродовж навчального року.  

 

СЛУХАЛИ: 

     6. Про підготовку до ліцензування на провадження освітньої діяльностіу 

сфері професійної (професійно-технічної) освіти – започаткування освітньої 

діяльності за професією 5132 Екстрений медичний технік  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. К.мед.н., заступник директора з навчальної роботи – Тетяна БОЙЧУК.  
 

 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

21.11.2012 № 1114 із змінами, внесеними  постановами Кабінету Міністрів 

України від   23.03.2017 № 161, від 21.08.2019 № 764 «Про затвердження 

Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги» 

щодо забезпечення бригад  водіями з відповідною професійною 

кваліфікацією  розпочати у коледжі підготовку до ліцензування на 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти – започаткування освітньої діяльності за професією 5132 Екстрений 

медичний технік. 

2. Відповідно до Розпорядження по коледжу від 17 жовтня  2022 № 80/к 

«Про підготовку до ліцензування  на провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти – започаткування освітньої 

діяльності за професією 5132 Екстрений медичний технік» відповідальним 

особам у зазначений термін до 10 грудня 2022 року підготувати необхідні 

нормативні документи, що регламентують зміст та порядок внесення даних до 

ЄДЕБО відповідно до виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 30 грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365 «Ліцензійні умови 

провадження освітньої діяльності»), рішення МОН України про впровадження 

електронного ліцензування освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти (лист МОН України від 28.08.2020 р. № 1/9-

491). 

Відповідальні: заступник директора з навчальної роботи Тетяна БОЙЧУК, 

заступник директора з адміністративно-господарської роботи Дмитро 

ГАВРИЛІЦА, інженер з охорони праці Віталій ТОДЕРАШ, юрисконсульт 

коледжу Надія ЧОРНА, методист коледжу Людмила АВДІКОВСЬКА, в.о. 

головного бухгалтера Людмила ГРОМОВА, помічник директора з кадрової 

роботи Олександра СТОЯН, завідувач навчально-виробничої практики Ніна 

БЕДИК, завідувач бібліотеки Сніжана ШЕЛЕПНИЦЬКА, інженер-програміст 

коледжу Михайло КУШНІР, завідувач відділення післядипломної освіти Іван 

ВИШНЬОВСЬКИЙ та викладачі, які викладатимуть на відділенні професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Термін виконання: до 10.12 2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

     7. Інформація про підготовку до опалювального сезону коледжу в 

2022/2023 н.р., особливості в умовах воєнного стану та терористичних атак РФ 

на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури  

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи - Дмитро 

ГАВРИЛІЦА.  

 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію заступника директора з АГР Дмитра ГАВРИЛІЦИ про 

підготовку до опалювального сезону коледжу в 2022/2023 н.р., особливості в 

умовах воєнного стану та терористичних атак РФ на об’єкти критичної 

енергетичної інфраструктури взяти до відома. 

2. З метою оптимізації виконання заходів з підготовки закладів освіти до 

нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану з 

урахуванням доручення Прем’єр-міністра України від 10.06.2022 № 

14529/0/1-22 та листа МОН від 22.07.2022 № 1/8298-22 «Про склад комісії з 

перевірки готовності закладів освіти до нового навчального року» 

Міністерство освіти і науки України врахувати в роботі оновлені 

інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти 

до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного 

захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності на заміну інструктивно-

методичних матеріалів, що надіслані листом МОН від 11.07.2022 № 1/7707-

22. 

3. Відповідно до рішення Чернівецької обласної ради №01-14/23-866 від 

19.10.2022р., у зв’язку з імовірністю припинення постачання електричної 

енергії в області на невизначений термін, вжити всіх необхідних заходів щодо 

забезпечення безперебійного функціонування закладу. 

4. Відповідно до рішення Чернівецької обласної ради №01-14/23-869 від 

20.10.2022р.: 

 вжити   невідкладних заходів щодо обмеження споживання 

електроенергії в закладі 

 забезпечити, в разі необхідності, використання альтернативних джерел 

живлення 

 створити резерв пального, усіх необхідних заходів щодо у зв’язку з 

імовірністю припинення постачання електричної енергії в області на 

невизначений термін. 

5. Здійснити підготовку систем теплопостачання до опалювального сезону. 

6. Провести утеплення вікон і дверей, скління вікон у приміщенні та 

горищах (за необхідності). 

7. Перевірити технічний стан насосів, водонагрівачів, вузлів обліку 

теплової енергії, вимірювальних пристроїв та автоматики. 

8.  Провести періодичну технічну перевірку стану вогнегасників. 

9.  Провести обстеження стану теплових мереж, теплових пунктів, 

обладнання після виконаних ремонтних робіт та оформити актом 

готовності  закладу освіти до експлуатації. 

Відповідальні: заступник директора з АГР Дмитро ГАВРИЛІЦА. 

Термін виконання: до 02 листопада 2022 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

     8. Інформацію про затвердження ліміту стипендіального забезпечення на 

ІІ семестр 2022/2023 н.р.  

 



ВИСТУПИЛИ: 

1. Секретар стипендіальної комісії - Галина САВЧУК.  

 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити на ІІ семестр 2022/2023 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. 

 

 

Голова педагогічної ради                 Ф. КУЗИК  

 

 

 

Секретар педагогічної ради                        І. БІДНА 

 

 


