
Витяг із протоколу №1 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      29 серпня 2017 року                                        
      

Ухвалили: 

 1. Членам педагогічного колективу коледжу:  

1.1. Продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Визначення 

шляхів формування професійних компетенцій майбутніх молодших 

медичних спеціалістів з метою підвищення якості освіти та формування 

професійної культури». 

                                                                                         Протягом року  

1.2. Головною метою діяльності на етапах реалізації науково-методичної 

проблеми вважати використання інноваційних освітніх технологій у  

навчально-виховному процесі як передумову творчого зростання кожного 

викладача й розвитку творчих професійних здібностей студентів. 

                                                                                         Протягом року  

1.3. Активізувати роботу з використання комп’ютерної техніки, 

можливостей мультимедіа та мережі Інтернет у навчально-виховному 

процесі. 

                                                                                          Протягом року 

 2. Викладачам клінічних дисциплін працювати над виявленням потенціалу 

студентів, створенням сприятливого середовища для самореалізації, 

активізувати роботу в напрямку розвитку здібностей обдарованого студента 

та надання йому педагогічної підтримки. 

                                                                                           Протягом року 

3. Головам циклових комісій клінічних дисциплін на засіданнях 

обговорити результати Державного іспиту «Крок» 2017 року з метою 

забезпечення більш якісної підготовки випускників до іспиту.  

                                                                                         Протягом року 

 4. Заступнику директора з навчальної роботи Макарі С. В. та методистам :  

4.1. Тримати під постійним контролем індивідуальну роботу з 

обдарованими студентами з метою підвищення їх результативності в 

олімпіадах, конкурсах, захисті наукових робіт.  

                                                                                          Протягом року 

 4.2. Забезпечити належний рівень атестації викладачів коледжу відповідно 

довимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників. 

                                                                                         Протягом року  

4.3. З метою обміну педагогічним досвідом укріплювати зв’язки з БДМУ, 

Чернівецьким та Новоселицьким медичними коледжами.  

5. Заступнику директора з виховної роботи Сащуку О. М. систематично 

проводити профілактичну та корекційно-відновлювальну роботу щодо 

формування позитивного життєзберігального середовища та формування 

іміджу студента коледжу.  



6. Практичному психологу Крамар Л. В.:  

6.1. Здійснювати психологічний супровід шляхом спостереження за 

студентами з підвищеною тривожністю, емоційною збудженістю та 

низькою самооцінкою. 

 6.2. Вести облік обдарованих дітей , слідкувати за динамікою їх розвитку, 

надавати їм психологічну підтримку. 

  

    Ухвалили: 

     

1. Затвердити план педагогічних рад на 2017-2018 навчальний рік 

2. Затвердити графік навчального процесу коледжу. 

3. Затвердити робочі навчальні плани та програми. 

4. Затвердити режим роботи коледжу. 

 

       Ухвалили: 

 

1. Вважати роботу відбіркової комісії коледжу щодо прийому студентів на 

2017-2018 навчальний рік задовільною. 

 2. Обговорити з критичних позицій в усіх циклових комісіях коледжу 

підсумки вступної кампанії 2017 року та розробити план заходів щодо 

забезпечення набору студентів на навчання у 2018 році.  

 3. Активізувати профорієнтаційну роботу серед потенційних вступників 

безпосередньо в школах, ліцеях, гімназіях в усіх регіонах Буковини. 

 4. Установити ефективний зв'язок з випускниками коледжу минулих 

років з метою залучення їх до агітаційної та профорієнтаційної роботи з 

потенційними абітурієнтами. 

5. Затвердити інформацію «Підсумки прийому в коледж у 2017 році та 

заходи по проведенню прийому в 2018 році». 

  

 Голова педради:                                              М. М. Сащук 

  Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 

 

 

Витяг із протоколу №2 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      03 жовтня 2017 року                                                                        
 

Ухвалили:  

  

1. Затвердити план заходів організації 2017-2018н. р. у 

Вашковецькому медичному коледжі БДМУ. 

  



Ухвалили: 

1.Перевести студентку ІІІ ф «А» (9) Колотило Марію Василівну з 

контрактної форми навчання на державну з 01.10.2017р. та призначити їй 

соціальну стипендію як дитині із малозабезпеченої сім’ї. 

2. Перевести студентку ІІІ м\с «А»(9)Худак Діану Ярославівну з 

контрактної форми навчання на державну з 01.10.2017р.  

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

  Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 

 

Витяг із протоколу №3 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      14 листопада 2017 року                                        
 

 Ухвалили: 

 

1. Вважати адаптаційний період для більшості студентів нового набору 

таким, що пройшов успішно. 

 

2. Кураторам груп нового набору спеціальностей «Лікувальна справа», 

«Сестринська справа» взяти до відома рекомендації, які були 

складені психологом коледжу щодо подальшої роботи з 

студентськими колективами.  

                                                                       Протягом навчального року. 

 

Ухвалили: 

1. Інформацію Макари С. В., заступника директора з навчальної роботи, 

«Особливості проведення ЗНО у 2018році» взяти до відома. 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

  Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 

 

Витяг із протоколу №4 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      22 грудня 2017 року                                        
 

Ухвалили: 



1. Затвердити Правила прийому на навчання до Вашковецького медичного 

коледжу БДМУ у 2018р. 

 

Ухвалили: 
1. З метою підвищення якості підготовки конкурентоспроможних 

медичних фахівців продовжити роботу над впровадженням інноваційних 

технологій в навчальний процес. 

                                                           Протягом навчального року 

2. Метою міждисциплінарної  інтеграції має бути активізація раніше 

засвоєних знань і вмінь, навичок, необхідних для повноцінного вивчення нової 

теми. 

 

3. З метою кращого розвитку у студентів клінічного мислення, вміння 

швидко орієнтуватися в постановці діагнозу та наданні першої невідкладної 

допомоги викладачам коледжу дотримуватися системності та послідовності у 

реалізації міждисциплінарного інтегрування під час вивчення клінічних 

дисциплін. 

                                                            Протягом навчального року 

4. Широко використовувати методичні прийоми міждисциплінарного 

характеру, а саме: питання міждисциплінарного характеру за раніше вивченим 

матеріалом з різних навчальних дисциплін та їх використання під час 

вивчення нового матеріалу; комплексні тестові завдання, які вимагають від 

студентів всебічної характеристики певного питання на основі використаних 

знань з інших дисциплін; вирішення ситуаційних завдань; проведення 

рольової гри для набуття практичних навичок, застосовуючи знання з 

попередньо вивчених дисциплін; проведення інтегрованих занять; проведення 

з суміжними цикловими комісіями науково-методичних конференцій, 

інтегрованих занять.  

    Ухвалили: 
1. Використовуючи у процесі навчання біології метод проектів, викладачам 

коледжу продовжити роботу над удосконаленням уміння студентами  

розв’язувати пізнавальні задачі, збирати та систематизувати інформацію, 

аналізувати та узагальнювати її, робити висновки. 

Протягом навчального року 

2. Сприяти подальшому формуванню національних цінностей студентів, 

власної думки з навчальних тем, інтересу до навчання.  

Протягом навчального року 

  Ухвалили: Інформацію Стринадко М. В., головного бухгалтера коледжу, 

про фінансову діяльність за 2017рік взяти до відома. 

   

Ухвалили: Інформацію Найди В. Г., заступника директора з АГЧ,  взяти до 

відома. 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

  Секретар:                                                          О. Д. Понич                           



 
 

Витяг із протоколу №5 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      13лютого 2018 року                                        
 

    Ухвалили: 

 
1. Роботу педагогічного колективу за перший семестр 2017-2018 

навчального року вважати «задовільною». 

 

2. Продовжити роботу над впровадженням інноваційних методів навчання. 

                                                                                     Постійно 

3. Заступнику директора з навчальної роботи підвищити вимогливість до 

викладачів щодо ведення журналів та вчасної здачі робочої 

документації. 

 

 

4. Перевідні іспити з клінічних дисциплін проводити в два етапи: теорія і 

тести. 

                                                                              Викл. клін. дисциплін  

 

5. Викладачам клінічних дисциплін скласти графік консультацій до тестів. 

6. Викладачам української мови та історії України активізувати роботу по 

підготовці  студентів до ЗНО з української мови та історії.   

   Ухвалили: 

 
1. Викладачам клінічних дисциплін приділяти велику увагу встановленню 

зв’язків між теорією і практикою під час навчання. 

 

2. З метою кращого закріплення теоретичних знань, на практичних заняттях 

широко використовувати професійні тренінги, ситуаційні задачі, ділові ігри. 

                                                                        Протягом навчального року 

3. Керівнику  практики під час інструктажу чітко продумати завдання, 

планування та контроль  за виконанням практичної роботи студентів. 

                                                                          Перед відходом на практику   

   

Ухвалили: 
1. Викладачам фізичного виховання продовжити роботу над 

формуванням у студентів потреби в зміцненні здоров’я засобами 

фізичної культури і спорту. 

                                                                        Протягом навчального року 



2. Адміністрації коледжу сприяти підвищенню якості навчального 

процесу з фізичного виховання та забезпеченню його 

висококваліфікованими кадрами, сучасними науково - методичними 

комплексами й відповідним матеріально-технічним оснащенням. 

                                                                                                  Постійно 

3.  Продовжити роботу над розробкою механізмів підвищення 

ефективності процесу фізичного виховання студентської молоді. 

                                                                     Протягом навчального року 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

  Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 
 

Витяг із протоколу №6 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      27 березня 2018 року                                        
                                                                                                                                            

                                                                                                      

Ухвалили: 
 

1. Викладачу інформатики Теодорюк С. Я. продовжити роботу над 

формуванням і розвитком предметної ІКТ-компетентності та ключових 

компетентностей для реалізації творчого потенціалу студентів і їх 

соціологізації у суспільстві, задля забезпечення готовності студентів до 

активної життєдіяльності і умовах інформаційного суспільства та їх 

спроможності стати повноцінними його членами і творцями.  

 

2. Виховні впливи реалізовувати із максимально можливим використанням 

мимовільної уваги та мимовільного запам’ятовування, які органічно 

пов’язувати як із змістом навчального предмету, так із повсякденним життям. 

 

3. Виховання патріотизму на заняттях інформатики – ефективний засіб 

формування у студентів наукового світорозуміння і світосприйняття, пізнання 

довкілля, прилучення до національної культури, традицій, звичаїв, природи, 

побуту населення рідного краю, виховання свідомого громадянина – патріота. 

Ухвалили: 
1. Методичній службі коледжу сприяти самоосвіті, як одному із 

найефективніших шляхів розвитку професійної компетентності, який 

зумовлює наступність, послідовність післядипломної освіти педагога. 

                                                                                                   Постійно 



2. Викладачам коледжу активізувати самостійну роботу з розвитку  

професійної компетентності, поглиблення  теоретичних знань та 

практичних умінь. 

                                                                                                                                                       

Протягом навчального року 

  

3. Максимальне використання творчого потенціалу, повернення від 

виконавчої дисципліни до дисципліни самостійного творчого мислення - 

першочергове завдання кожного викладача на даному етапі. 

 

4. Методичній службі коледжу дбати про створення стійкої мотивації 

професійного самовдосконалення кожного викладача.                                      

 

Ухвалили: 
1. Класним керівникам коледжу продовжити роботу над сприянням 

формуванню особистості студента, розвитку його можливостей, 

здібностей і талантів, а також його соціалізації, залучення до сфери 

суспільно-соціальних відносин. 

2.  Активізувати роботу щодо детального вивчення особистості та 

поведінки студента, використовуючи педагогічну діагностику. 

3.  Продовжити роботу над урізноманітненням та пожвавленням виховної 

роботи в групі, спрямовуванням її на диференціацію та індивідуалізацію 

виховання, на ширший і глибший вияв здібностей та уподобань студентів. 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

  Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 

 

Витяг із протоколу №7 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      24 травня 2018 року  
 

         Ухвалили: 
1. Викладачам коледжу продовжити роботу над підвищенням рівня 

загальної культури, який сприяє зростанню їх педагогічної 

майстерності. 

 

2. Продовжити роботу над розвитком комунікативної культури – 

головного чинника духовного розвитку особистості, який формує її 

моральний вигляд і є вираженням морального життя людини і 

складовою частиною формування загальної культури особистості в 

цілому.  

                                                                                                       Постійно 



                                     
       Ухвалили: 

1. Інформацію Сащук Н. Г., викладача основ медсестринства, взяти до 

відома. 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

      Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 

 
 

 

Витяг із протоколу №8 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      06 липня 2018 року                                        
 

Ухвалили: 

1. Затвердити завдання ККР для проведення самоаналізу напередодні 

акредитації навчального закладу спеціальностей «Лікувальна справа» та 

«Сестринська справа».  

Ухвалили:    

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

2017-2018 навчальному році» взяти до відома.    

1. Навчальне навантаження викладачів на 2018-2019 навчальний рік 

затвердити. 

Ухвалили: 

1. Звіт голови ДКК взяти до відома. 

Ухвалили: 

1. Затвердити завдання ККР для проведення самоаналізу напередодні 

акредитації навчального закладу спеціальностей «Лікувальна справа» 

та «Сестринська справа».  

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

      Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 

 


