
Витяг із протоколу №1 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

 26 серпня 2016 року                                        м. Вашківці  

      

      Ухвалили:   

 

Заслухавши  та обговоривши доповідь директора Вашковецького медичного 

коледжу БДМУ, педагогічна рада відзначає, що у КВНЗ «Вашковецький 

медичний коледж» створені умови для здобуття студентами якісної медичної 

освіти, здійснюється виховання гідних громадян України. Усвідомлюючи 

надзвичайну відповідальність за виховання та навчання студентської молоді, 

педагогічна рада КВНЗ «Вашковецький медичний коледж» визначила 

пріоритетні завдання на 2016-2017 навчальний рік: 

 

1.Усьому педагогічному колективу: 

1.1. Продовжити роботу над забезпеченням оптимальних умов для 

якісної освіти, реалізації державних освітніх стандартів, сучасних 

підходів до організації навчання і виховання  

1.2. Створювати у КВНЗ «Вашковецький медичний коледж» оптимальні 

умови для розвитку здібностей та обдарувань студентської молоді. 

1.3.Вводити у практику педагогічної діяльності технології, що сприяють 

гармонійному розвитку особистості. 

1.4. Здійснювати ефективний аналіз моніторингу  результативності 

навчальної діяльності студентів та їх участі у позакласних заходах 

з метою поліпшення якості навчально-виховного процесу. 

1.5. Брати активну участь у методичних заходах КВНЗ 

«Вашковецький медичний коледж», міста, області, країни.  

1.6. Неухильно дотримуватися режиму роботи закладу на 2016-2017 н. 

р. 

 Упродовж 2016-2017навчального року 

2. Кураторам груп: 

2.1. Провести 1 вересня перше заняття, враховуючи особливості 

соціально-політичної, військової та економічної ситуації в 

державі, акцентуючи увагу на те,  що наявність у громадян різних 

поглядів з тих чи інших питань є природним станом 

громадянського суспільства. При цьому непорушними є 



державний суверенітет, незалежність, територіальна цілісність і 

демократичні засади державного устрою. 

2.2. Спрямувати виховну діяльність на патріотичне виховання молоді, 

формування громадянського та державницького світогляду 

особистості. 

2.3. Проводити просвітницьку роботу щодо ствердження моральних та 

загальнолюдських цінностей; активізувати ідею національного 

виховання та надання пріоритету здоровому способу життя. 

2.4. Проводити просвітницьку роботу з батьками щодо цінностей 

сімейного виховання. 

Постійно 

3.    Адміністрації КВНЗ «Вашковецький медичний коледж»: 

3.1. Забезпечити у закладі виконання законів України про освіту, 

чинних навчальних планів, програм , державних стандартів. 

3.2. Продовжити роботу над створенням оптимальних та безпечних 

умов для здійснення навчально-виховного процесу у КВНЗ 

«Вашковецький медичний коледж». 

3.3. Надавати допомогу педагогам у вирішенні питань, пов’язаних із 

професійною діяльністю. 

3.4. Здійснювати моніторинг усіх ділянок функціонування 

навчального закладу. 

3.5. Провести чергову атестацію педагогічних працівників у 2016-2017 

н. р. 

3.6. Забезпечити проходження курсової підготовки педагогів 

відповідно до плану. 

 

Упродовж 2016-2017навчального року 

4. Роботу педагогічного колективу за 2015-2016 навчальний рік вважати 

«задовільною». 

 

    Ухвалили:     

1. Затвердити план педагогічних рад на 2016-2017 навчальний рік 

2. Затвердити графік навчального процесу коледжу. 

3. Затвердити робочі навчальні плани та програми. 

4. Затвердити режим роботи коледжу. 

 

       Ухвалили: 

 



1.Затвердити інформацію «Підсумки прийому в коледж у 2016 році та 

заходи по проведенню прийому в 2017 році». 

 

       Ухвалили: 

1. Перевести студентку ІV м\с «А» (9)  Ватаманюк Іванну з контрактної 

форми навчання на державну з 01.09.2016р. 

2. Перевести студента ІІ ф «Б»(9) Чобана Юрія з контрактної форми 

навчання на державну з 01.09.2016р.  

 

Витяг із протоколу №2 

Засідання педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

11 жовтня 2016 року                                        м. Вашківці  

 

      Ухвалили: 

1. Психологам та викладачам коледжу продовжити роботу над 

вивченням психологічних особливостей підлітків з метою розробки 

методів корекції рівня культури  міжособистісного спілкування. 

                                                              Постійно 

2. Активізувати роботу психологів у «кабінеті довіри». 

                                                              Протягом навчального року 

3. Викладачам коледжу проявляти строгість разом з наполегливістю, 

ввічливістю та цікавістю викладання матеріалу. 

                                                               Постійно  

 

      Ухвалили: 

1. Викладачам суспільних дисциплін продовжити роботу над 

формуванням у студентів коледжу правової свідомості та правової 

поведінки задля свідомого ставлення ними до своїх прав і обов’язків 

перед суспільством і державою, закріплених у Конституції, 

  та законів України, готовності дотримуватися й виконувати їх 

вимоги. 

                                                  Протягом навчального року. 

2. Продовжити роботу над створенням висококультурного правового та 

психологічного клімату в навчальному закладі. 

                                                      Постійно. 

3. Сприяти засвоєнню студентами системи знань з питань держави й 

права, виховувати повагу до законів своєї держави, глибокої 

переконаності в необхідності дотримання чинного законодавства, 

уміння визначати форми й способи своєї участі в житті суспільства. 

                                                           Протягом навчального року. 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           



 

Витяг із протоколу №3 

Засідання педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

05 грудня 2016 року                                        м. Вашківці  

 

                  Ухвалили: 

1. З метою підвищення ефективності організації навчального процесу. 

широко застосовувати нові технології з використанням сучасних 

технічних засобів навчання, зокрема електронних. 

                                                                       Постійно 

2. Адміністрації коледжу сприяти впровадженню мультимедійних засобів 

навчання, а саме: інтерактивних дошок, кодоскопів (графопроекторів), 

комп’ютерної техніки, новітніх засобів відтворення цифрових носіїв. 

 

3. Продовжити роботу над розвитком мережі Інтернет. 

                  Ухвалили: 

1. Інформацію Маковій Н. Ю. та Бандури Н. Д. «Використання 

інноваційного потенціалу коледжу в організації практичної 

підготовки майбутніх медичних працівників» взяти до відома. 

                  Ухвалили: 

1. Затвердити Положення про порядок складання іспитів, заліків і 

ліквідації академічної заборгованості студентами Вашковецького 

медичного коледжу БДМУ. 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

Витяг із протоколу №4 

Засідання педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

23 січня 2017 року                                        м. Вашківці  

Ухвалили: 

 

1. Роботу педагогічного колективу за перший семестр 2016-2017 

навчального року вважати «задовільною». 

 

2. Продовжити роботу над впровадженням інноваційних методів 

навчання. 

 

3. Заступнику директора з навчальної роботи підвищити вимогливість до 

викладачів щодо ведення журналів та вчасної здачі іншої документації.  

 



 

4. Викладачам клінічних дисциплін скласти графік консультацій до тестів 

«Крок-М». 

Ухвалили: 

1. Інформацію Сагалюк Г. Д., викладача англійської мови, 

«Психологічні аспекти навчання іноземної мови у ВНЗ І-ІІр.а.» 

взяти до відома. 

Ухвалили: 

1. Затвердити Положення про призначення і виплату стипендій 

студентам Вашковецького медичного коледжу БДМУ. 

Ухвалили: 

1. Затвердити стипендіальний ліміт стипендіатів, яким буде 

призначатися академічна стипендія за результатом семестрового 

контролю. 

Ухвалили: 

1. Затвердити зміни до Положення про стипендіальну комісію. 

Ухвалили: 

2. 1. Затвердити Правила призначення академічних стипендій 

студентам Вашковецького медичного коледжу БДМУ. 

Ухвалили: 

1. Затвердити  Правила призначення соціальних стипендій студентам 

Вашковецького медичного коледжу БДМУ. 

Ухвалили: 

2. Затвердити Правила прийому до Вашковецького медичного коледжу 

БДМУ у 2017р. 

Ухвалили: 

1. Перевести студентку ІІ м\с «А» (9)  Руснак Стеллу з контрактної форми 

навчання на державну з 01.02.2017р.            

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

 

Витяг із протоколу №5 

Засідання педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

21 березня 2017 року                                        м. Вашківці  

Ухвалили: 

 

1. Організувати інформування студентів щодо проведення щорічного 

оцінювання фізичної підготовленості у коледжі. 

2. Розробити методичні рекомендації для стимулювання студентів до 

участі у тестуванні фізичної підготовленості. 



3. Провести оцінювання фізичної підготовленості студентів до жовтня          

2017 року. 

4. Розмістити інформацію про проведене оцінювання на сайті коледжу 

     Ухвалили:   
1. Викладачам коледжу продовжити роботу над удосконаленням 

професійної компетентності як запоруки розвитку в студентів                                                                

самостійності та здатності до самоорганізації; вміння відстоювати свої 

права, формування високого рівня правової культури; готовності до 

співпраці, розвитку здатності до творчої діяльності, толерантності, 

терпимості до чужої думки, вміння вести діалог, шукати і знаходити 

змістові компроміси. 

                                                                                              Протягом року 

2. Методистам коледжу підготувати та розмістити на внутрішньому сайті  

рекомендації для керівників структурних підрозділів, педагогічних 

працівників, в яких окреслити можливості використання форм і 

методів розвитку педагогічної компетентності викладачів у системі 

методичної роботи медичного коледжу. 

Ухвалили:   
1. Викладачам коледжу,   щоб чинити компетентно, відповідно до норм 

етики, необхідно глибоко усвідомити їх сутність і значення на рівні 

цінностей, «практичної філософії дії». 

                                                                                                      Постійно  

2. Основу етичної компетентності викладача медичного коледжу 

базувати на ідеї гуманного ставлення викладача до студентів, їх 

психологічної підтримки, ініціативи, творчості, відповідальності, 

особистого прикладу поведінки, доброти, співчуття, свободи 

самовизначення та ін. 

                                                                                                 Постійно 

 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

Витяг із протоколу №6 

Засідання педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

23 травня 2017 року                                        м. Вашківці  

       Ухвалили: 
 

1. Викладачам клінічних дисциплін продовжити роботу над 

удосконаленням процесу підготовки висококваліфікованих фахівців як 

основного чинника державної політики. 

                                                                          Постійно 



2. Завпрактикою коледжу розробити систему взаємовигідного 

співробітництва ВНЗ та ринку праці, розробити програму 

взаємозв’язку фахівців з потребами ринку праці, взаємодії з 

роботодавцями, кадровими агентствами, тощо. 

3. Викладачам коледжу дотримуватися розроблених єдиних вимог, 

критеріїв, стандартів задля забезпечення підготовки 

конкурентоспроможних професійних кадрів світового рівня. 

                                                                           Постійно  

       Ухвалили: 
1. Професійна підготовка викладача коледжу має відповідати сучасним 

запитам суспільства: поряд із науковими знаннями із фахової 

дисципліни та методичними вміннями, викладач має володіти 

комп’ютером та іншими сучасними технологіями, які дозволяють 

спростити та урізноманітнити процес навчання, бути енциклопедично 

обізнаним, здатним до самовдосконалення. 

                                                                             Постійно  

2. Викладачам коледжу більше працювати над створенням та 

використанням на практичних заняттях цікавих індивідуальних задач, 

ситуацій задля  кращого  формування творчих здібностей студентів, а 

звідси і підвищення професійної культура майбутніх медичних 

працівників. 

                                                                                             Постійно 

3. Постійно удосконалювати комунікативні якості викладача задля 

забезпечення оптимальних результатів діяльності й спілкування з 

різновіковими суб’єктами педагогічного процесу. 

 

 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

 

Витяг із протоколу №7 

Засідання педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

04 липня 2017 року                                        м. Вашківці  

 

Ухвалили: 

1. Інформацію Макари С. В. «Виконання навчальних планів, програм у 

2016-2017 навчальному році» взяти до відома.    

Ухвалили: 

1. Інформацію Макари С. В. «Виконання навчальних планів, програм у 

2016-2017 навчальному році» взяти до відома.    

Ухвалили: 



1. Звіт голови ДКК взяти до відома. 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

  

 


