
Витяг із протоколу №1 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      30 серпня 2018 року 

 Ухвалили: 

 1. Викладацькому колективу коледжу : 

1.1. Спрямувати роботу закладу на удосконалення навчально-виховного 

процесу на основі особистісної зорієнтованості, диференціації, інноваційних 

технологій та компетентнісного підходу до студентів. 

1.2. Спрямувати методичну роботу закладу на реалізацію науково-

методичної проблеми « Визначення шляхів формування професійних 

компетенцій майбутніх молодших медичних спеціалістів з метою підвищення 

якості освіти та формування професійної культури». 

1.3.Забезпечити інтеграцію студентіва з особливими освітніми потребами 

у освітній простір шляхом створення комфортних умов їх перебування в 

навчальному закладі. 

1.4. Удосконалювати систему виявлення і відбору обдарованої молоді. 

Розвивати творчі здібності шляхом організації олімпіад, конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт, тощо. 

1.5. Створювати сприятливе середовище для виховання громадянина, 

патріота своєї держави. Посилити та урізноманітнити форми і методи 

національно-патріотичного виховання студентів. 

2.Адміністрації НЗ: 

2.1.При складанні робочого навчального плану на 2018-2019 н.р. 

раціонально використати можливості варіативної складової з метою всебічного 

розвитку студентів. 

2.2.Поглибити співпрацю з соціальними партнерами; посилити роботу із 

залучення коштів для покращення навчально-матеріальної бази навчального 

закладу. 

2.3. Забезпечити подальший методичний супровід та розширення кола 

суб'єктів інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в 

закладі. 

2.4. Створювати оптимальні умови для якісного професійного розвитку 

педагогічних кадрів коледжу в міжатестаційний період.  

      2.5. Забезпечити належний рівень атестації викладачів коледжу 

відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників. 

                                                                                         Протягом року 

2.6. Удосконалювати організаційно-методичні механізми пошуку, 

виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів та підготовки їх до участі 

у фахових конкурсах. 

      2.7. Забезпечувати поширення передового педагогічного досвіду 

педагогів закладу через друковані фахові видання, освітні  інтернет-

портали, збірники та буклети, тиражування дисків.  



    2.8. Тримати під постійним контролем індивідуальну роботу з 

обдарованими студентами з метою підвищення їх результативності в 

олімпіадах, конкурсах, захисті наукових робіт.  

                                                                                          Протягом року 

 

3.Заступникам директора з навчальної та виховної роботи:  

   3.1. Вжити дієвих заходів з проведення комплексу робіт щодо дотримання 

вимог державних стандартів, впровадження нових стандартів, зосередивши 

особливу увагу на матеріально-технічному та дидактичному забезпеченні 

предметів.  

3.2. Взяти на контроль викладання фахових предметів та тих, що підлягають 

ЗНО  

3.3.Головам циклових комісій клінічних дисциплін на засіданнях 

обговорити результати Державного іспиту «Крок» та ЗНО з української 

мови 2018 року  з метою забезпечення більш якісної підготовки 

випускників до іспитів.  

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

 3.5. З метою обміну педагогічним досвідом укріплювати зв’язки з 

БДМУ,Чернівецьким та Новоселицьким медичними коледжами. 

4. Заступникам директора з навчальної та виховної роботи для 

забезпечення вільного доступу студентів, викладачів до необхідної інформації 

продовжити роботу над створенням сучасної інформаційно-ресурсної системи 

коледжу шляхом удосконалення веб-сайту коледжу, створення мережі 

електронних бібліотек, віртуальних навчальних центрів. 

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

5.1. Взяти на контроль відвідування студентами занять, організовувати 

конкретну роботу щодо зміцнення дисципліни в студентському колективі. 

5.2.Створити сприятливі умови для ефективної роботи лідерів 

студентського самоврядування, активніше співпрацювати з громадськими 

організаціями, залучати студентську молодь до участі у соціально значущих 

програмах.  

 

6. Соціально-психологічній службі: 

6.1.Своєчасно виявляти студентів, які потребують тривалого лікування, 

корекції фізичного або розумового розвитку, створювати передумови для їх 

соціальної адаптації. 

6.2. Працювати з сім'ями, які опинилися у складних життєвих умовах. 

Вивчати житлово-побутові умови студентів, надавати психолого-педагогічну 

допомогу функціонально-неспроможним сім'ям. 

 

 

                                                                                         Протягом року 

       

 



 Ухвалили: 

     
1. Затвердити план педагогічних рад на 2018-2019навчальний 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 2018 року та розробити план заходів щодо 

забезпечення набору студентів на навчання у 2019 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 2018 році та 

заходи по проведенню прийому в 2019 році». 

Ухвалили: 
1. Взяти до відома інформацію Сащука М. М., директора коледжу, « 

Завдання педагогічного колективу по проведенню самоаналізу роботи 

коледжу напередодні акредитації навчального закладу». 

2. Провести ДКР у запланованих групах та зробити самоаналіз. 

                              (Макара С. В., Маковій Н. Ю., згідно плану).  
Ухвалили: 

        1. Клопотати перед Департаментом охорони здоров’я щодо 

нагородження Почесною грамотою Департаменту охорони здоров’я 

Чернівецької облдержадміністрації викладача математики Макари 

Романа Павловича.» 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 

 

 

 

Витяг із протоколу №2 

Рішення педагогічної ради 

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      03 жовтня 2018 року 



                   Ухвалили: 
1. Активізувати роботу з виданням посібника «Алгоритми практичних 

навичок з терапевтичних дисциплін». 

                                                     (До поч. ІІ семестру, Табакова М. І.) 

2. До початку ІІ семестру 100% забезпечити методичними матеріалами 

медсестринство в інфектології. 

3. Викладачам педіатричних дисциплін завершити роботу над 

виданням робочого зошита з педіатрії та посібника «Алгоритми 

практичних навичок з педіатрії». 

                                                            (Квітень 2019р.) 

4. Активізувати роботу студентських конференцій з клінічних 

дисциплін. 

                                                          (Протягом навчального року) 

5. Домогтися 100% доступу до методичних матеріалів студентами 

коледжу.  

                                                                  (Протягом навчального року) 
        

Ухвалили:  

1. Затвердити  Комплексний план роботи коледжу на 2018-2019н.р.» 

Ухвалили:  

1. Продовжити роботу над поповненням банку тестових завдань з 

української мови та літератури для успішної підготовки студентів 

коледжу до ДПА у формі ЗНО. 

                    (Викладачі української мови, протягом навчального року). 

2. З метою кращої підготовки до ДПА, рекомендувати студентам ІІ-х 

курсів зареєструватися для складання пробних тестів. 

                                                                 (З 06.01 - 31.01.2019р.) 

3. Викладачам української мови та літератури проінформувати 

студентів про створення відкритої групи «Student ZNO club» для 

успішного складання  ДПА у формі ЗНО.  

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 

 

Витяг із протоколу №3 

Рішення педагогічної ради 

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      17 грудня 2018 року 

Ухвалили:  

1. Затвердити Правила прийому до Вашковецького медичного 

коледжу БДМУ в 2019 році. 

Ухвалили:  



1. Викладачам фізичного виховання вжити дієвих заходів щодо 

збереження життя та здоров’я студентів під час проведення практичних занять, 

екскурсій. 

                                                                                                       (Вересень) 

2. Провести інструктажі з безпеки життєдіяльності студентів щодо безпеки 

життєдіяльності під час практичних занять; про дотримання правил пожежної 

безпеки, електробезпеки. 

3. Постійно проводити роз’яснювальну роботу з студентами щодо 

попередження нещасних випадків в позаурочний час, навчання з надання 

першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків. 

                                                                                (Протягом навчального року) 

Ухвалили:  

1. Доповідь Леонтюк О. П. « Самоаналіз практичної підготовки студентів 

на спеціальностях «Сестринська справа» та «Лікувальна справа» взяти 

до відома. 

2. Завершити роботу над упорядкуванням та виданням робочого зошита з 

клінічних дисциплін для творчої роботи студентів. 

                                                                              (Протягом навчального року) 

Ухвалили:  

1. Викладачам коледжу продовжити роботу над впровадженням 

інтегрованого навчання як діючої моделі активізації інтелектуальної 

діяльності та розвиваючих прийомів навчання. 

                                                                                      (Постійно) 

2. З метою максимального впливу на ефективність сприйняття студентами 

навчального матеріалу, широко використовувати різноманітні форми 

викладання. 

3. Шляхом інтегрованого навчання сприяти досягненню студентами мети 

якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити 

кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої цілі, творчо 

самостверджуватися в різних соціальних сферах. 

 

                                                                     (Протягом навчального року) 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 

 

Витяг із протоколу №4 

Рішення педагогічної ради 

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 



 

      13 лютого 2019 року 

Ухвалили:  

1. Інформацію заввідділення Маковій Н. Ю.  взяти до відома.  

2. Продовжити роботу Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

по реалізації основних завдань діяльності навчального закладу  згідно 

нормативно законодавчої бази Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України, Концепції розвитку навчального 

закладу на 2018-2019 навчальний рік. 

                                                                                   Протягом ІІ семестру                                                                                                                                                                                     

                                                           Адміністрація викладачі 

3. Впроваджувати та використовувати у навчально-виховному 

процесі новітні педагогічні технології. 

 

                                                                                   Протягом ІІ семестру       

                                                                                                  Викладачі 

Ухвалили:  

1. Викладачам коледжу активізувати навчально-пізнавальну діяльність  з 

метою розробки і застосування такого змісту, форм, методів, прийомів 

і засобів навчання, які сприяють підвищенню пізнавального інтересу 

студентів, активності, творчості, самостійності в одержанні знань, 

формуванні вмінь та навичок, використання їх на практиці та в 

майбутній професійній діяльності. 

                                                                  Протягом навчального року 

2. Знаходити можливості органічно поєднувати та взаємо узгоджувати  

традиційні методи реалізації навчального процесу з новими методами 

його інтенсифікації й активізації, що забезпечують формування 

необхідних якостей майбутнього фахівця. 

                                                                                     Постійно 

3. Гармонізуючи співвідношення аудиторного навчання під 

керівництвом викладача, застосовуючи інформаційні технології та 

вдосконалюючи самостійну роботу студентів, розвивати в них 

гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, 

ініціативність, самостійність у прийнятті рішень і разом з тим уміння 

працювати в колективі. 

                                                                               Викладачам коледжу 

Ухвалили:  

1. Сприяти формуванню у студентів орієнтації у професійно-

трудовому середовищі, розвитку та самореалізації духовних і 

фізичних можливостей, формуванню адекватних професійних 

намірів і планів, реалістичного образу себе, як професіонала. 



                                                                        Постійно психолог 

2. Інформувати студентів про важливі фактори в професійному 

самовизначенні, а саме: 

- здатність адекватно оцінювати свої якості як фактори вибору 

професії; 

- здатність вивчати світ професій, спираючись на невипадкові фактори, 

формувати адекватне представлення про нього; 

- здатність виділяти головне для себе при виборі професії, тобто 

сформувати індивідуальну ієрархію факторів, максимально адекватно 

оцінити ситуацію вибору професії. 

                                                                                                   Постійно                                                                             

Ухвалили:  

1. Продовжити консультаційні заняття для усіх студентів, які 

готуються до ДПА у формі ЗНО з української мови та історії 

України. 

2. Провести роз’яснювальну роботу серед студентів ІІ курсу щодо 

значимості пробного тестування у психологічному аспекті та 

перевірці рівня знань з предметів, що підлягають атестації. 

3. Скласти графік тестування студентів у центрі тестування коледжу. 

                                              Викладачі української мови та історії. 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 

 
Витяг із протоколу №5 

Рішення педагогічної ради 

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

      13 березня 2019 року 

Ухвалили:  

1. Викладачам клінічних дисциплін сумлінно ставитися до вибору 

сучасних ефективних форм навчання, які зможуть забезпечити 

максимальний розвиток пізнавальної і мислячої діяльності студентів, 

виховати в них активну життєву позицію та бажання до 

саморозвитку. 

                                                                                          Постійно 

2. Проводячи теоретичні та практичні заняття, широко використовувати 

методи активного навчання, а саме: проблемні лекції, диспути, 



дискусії, «зустрічі за круглим столом», «мозкова атака», ділові ігри, 

імітаційні вправи, конкретні ситуації, клінічні задачі, програмоване 

навчання. 

                                                                      Протягом навчального року 

3. При виборі методу активного навчання враховувати темперамент 

студента; час, виділений на проведення заняття; кількість студентів в 

групі. 

4. Забезпечити засвоєння певної суми медичних знань і відпрацювання 

необхідних практичних навиків.  

                                                                   Викладачі клінічних 

дисциплін 

5. Створити комфортні умови для формування професійної свідомості 

майбутнього медичного працівника.  

 

Ухвалили:  

1. З метою підвищення якості навчання, посилити контроль у 

навчальному процесі.  

2. Викладачам загальноосвітніх та клінічних дисциплін широко 

використовувати основні методи контролю знань, умінь та навичок 

студентів, а саме: усне опитування, письмова та практична 

перевірка, стандартизований контроль.  

3.  Продовжити роботу над удосконаленням попереднього (вхіднного), 

поточного, рубіжного та підсумкового контролю. 

                                                               Протягом навчального року                                                                       

4. Широко впроваджувати інформаційні системи та технології, які 

можна використовувати для контролю знань студента з усіх 

предметів, які він вивчає протягом семестру чи півріччя. 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           
 

 


