
Витяг із протоколу №1 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

 27 серпня 2014 року                                        м. Вашківці  

      

  І. Ухвалили: 

1. Роботу педагогічного колективу за 2013-2014 навчальний рік вважати 

«задовільною». 

2. Продовжувати роботу над створенням, зміцненням, удосконаленням 

інфраструктури навчально-виховного комплексу. 

3. Продовжити роботу над формуванням нової генерації викладацького 

корпусу з високим рівнем інноваційної культури, здатним розробляти та 

ефективно впроваджувати новітні технології навчання та створювати 

необхідні передумови для подальшого стабільного зростання основних 

показників навчально-виховної діяльності. 

                                                                     Адміністрація коледжу 

4. Ширше практикувати проведення занять у нетрадиційних формах 

навчання, а саме: ігрових, проективних та кооперативних. 

5. Створити групу творчого пошуку з вивчення сучасних педагогічних, 

інформаційних та комп’ютерних технологій. 

                                                                       Голови цикл. комісій 

6. Збільшити кількість науково-практичних конференцій з клінічних та 

загальноосвітніх дисциплін. 

                                                                    Протягом року; зав. відділенням 

7. Посилити увагу викладачів до питання методичного забезпечення курсу, 

зокрема тих тем, що відведені на самостійне опрацювання. 

8. Методистам коледжу провести детальний аналіз заповнення 

внутрішнього сайту коледжу та підготувати звіт про результати 

перевірки. 

                                                                        Методисти, листопад. 

9. Активізувати видавничу діяльність. Головам циклових комісій доповісти 

на черговій педраді про стан видавничої роботи у коледжі. 

                                                                        ГЦК, листопад 

10. Активізувати роботу школи молодого викладача. 

                                                                         Методисти, протягом року  

11. Звернути увагу працівників коледжу (лаборантів, технічних працівників 

тощо) на необхідність дотримання нормативності мовлення зі 

студентами, у професійній діяльності та міжособистісному спілкуванні. 

                                                                         Постійно 

 

     ІІ. Ухвалили: 

1. Затвердити план педагогічних рад на 2014-2015 навчальний рік. 

2. Затвердити графік навчального процесу коледжу. 

3. Затвердити робочі навчальні плани та програми. 

4. Затвердити режим роботи коледжу. 

 



      ІІІ. Ухвалили: 

1.Затвердити інформацію «Підсумки прийому в коледж у 2014 році та 

заходи по проведенню прийому в 2015 році». 

 

       ІV. Ухвалили: 

1. Інформацію Сащука М. М., директора коледжу, 

 « Ознайомлення з планом заходів організації 2014-2015 навчального року 

у Вашковецькому медичному коледжі БДМУ» взяти до відома. 

 

       V.Ухвалили: 

 1.  Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду Комунального 

вищого навчального закладу «Вашковецький медичний коледж». 

 

 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

 

 

Витяг із протоколу №2 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

23 вересня 2014 року                                        м. Вашківці  

 

 

І. Ухвалили: 

1. Розглянути та погодити Концепцію національно-патріотичного 

виховання студентів Вашковецького медичного коледжу БДМУ.   

  

 ІІ. Ухвалили: 

1.  Інформацію Макари С. В., голови комісії по проведенню службового 

розслідування щодо розгляду звернення студентів 4м\с «А» (9) та 

куратора групи Гарас Т. Я.; інформацію Понич О. Д., секретаря педради, 

щодо розгляду заяви Мишковського І. Я., викладача, лаборанта коледжу, 

та поданих ним документів: копій рішень суду; інформацію голови СП 

щодо розгляду ухвали засідання Студентського парламенту від 

15.09.2014р. взяти до відома. 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

 

Витяг із протоколу №3 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 



 

23 жовтня 2014 року                                        м. Вашківці  

 

І.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, складені 

психологами коледжу щодо подальшої роботи з студентськими 

колективами.  

                                                     Протягом навчального року. 

ІІ. Ухвалили: 

1. Довести забезпеченість дисциплін необхідним науково-методичним 

матеріалом до 100% і розмістити його на внутрішньому сайті коледжу 

                                                                                     До 01.03. 

2. Широко застосовувати сучасні методи та інноваційні технології у 

навчальному процесі. 

                                                                                           Постійно 

3.   Працівникам бібліотеки постійно надавати допомогу студентам в 

пошуку електронної та іншої інформації.             

                                                                                        Постійно 

                          

 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

      Секретар:                                                          О. Д. Понич  

  

 

                          

Витяг із протоколу №4 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

08 грудня 2014 року                                        м. Вашківці  

 

 

І. Ухвалили: 

 

1. Доповідь Табакової М. І., викладача терапії, « Використання новітніх 

інформаційних технологій під час формування професійних навичок 

студентів» взяти до відома. 

2. Викладачам коледжу продовжити роботу над впровадженням та 

використанням інформаційних технологій під час формування 

професійних навичок студентів. 

                                                                        Протягом навчального року 

 

 ІІ. Ухвалили: 



1. Дирекції коледжу взяти під суворий контроль перевідні іспити. 

                                                                   Протягом навчального року 

2. Усім студентам коледжу зареєструватися на зовнішньому сайті коледжу, 

щоб мати можливість «пробно» тестуватися. 

                                                                               До лютого 

3. Не допускати до тестування студентів, які не протестувалися на сайті. 

 

4. Перевідні іспити проводити в два етапи: теорія і тести. 

                                                                                Викл. клін. дисциплін  

 

5. Викладачам клінічних дисциплін скласти графік консультацій до тестів. 

 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

 

 

Витяг із протоколу №5 

Рішення педагогічної ради 

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

05 лютого 2015 року                                        м. Вашківці 

 

І. Ухвалили: 

1. Роботу педагогічного колективу за перший семестр 2013-2014 

навчального року вважати «задовільною». 

2. Продовжити роботу над впровадженням інноваційних методів навчання. 

3. Заступнику директора з навчальної робо ти підвищити вимогливість до 

викладачів щодо ведення журналів та вчасної здачі іншої документації.  

                                                                             Постійно 

4. Дирекції коледжу взяти під суворіший контроль перевідні іспити. 

                                                                            Протягом навчального року 

 

5. Усім студентам зареєструватися на зовнішньому сайті коледжу, щоб мати 

можливість «пробно» тестуватися. 

                                                                             До 20 лютого 

6. Не допускати до тестування студентів, які не протестувалися на сайті. 

 

7. Перевідні іспити проводити в два етапи: теорія і тести. 

                                                                              Викл. клін. дисциплін  

 

8. Викладачам клінічних дисциплін скласти графік консультацій до тестів. 

 

ІІ. Ухвалили: 

1. Знання іноземної мови – важливий спосіб спілкування між народами, 

спосіб кращого ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається, 



зміцнення міжнародного співробітництва, що є необхідною потребою для 

України. 

 

2. Сприяти розумінню студентами того, що перетворення у політичному, 

соціально-економічному і культурному житті країни зумовлюють 

потребу в людях, що володіють іноземною мовою як засобом спілкування 

та можуть використовувати її для свого фахового зростання. 

 

                                                                             Викл. іноз. мови. Постійно  

 

 

3. Викладачам іноземних мов продовжити роботу над розвитком 

комунікативних компетенцій студентів коледжу. 

                                                                                          Постійно 

 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

 

 

 

Витяг із протоколу №6 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

13 березня 2015 року                                        м. Вашківці  

 

 

 

І. Ухвалили: 

1. Пропагувати здоровий спосіб життя. 

                   Постійно. Викладачі фізичного виховання, куратори груп 

2. Активізувати роботу спортивних секцій та збільшити їх кількість. 

                                                 Викладачі фізичного виховання 

ІІ. Ухвалили:  

1. Викладачам клінічних дисциплін широко впроваджувати шляхи 

розвитку пізнавального інтересу до майбутньої спеціальності, 

запропоновані доповідачем. 

                                                Протягом навчального року          

 

ІІІ. Ухвалили: 

1. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення виборів директора 

комунального вищого навчального закладу «Вашковецький медичний 

коледж Буковинського державного медичного університету».                                                                                                                                                                                             

 

IV. Ухвалили: 



1. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про організаційний комітет з проведення 

виборів директора комунального вищого навчального закладу 

«Вашковецький медичний коледж Буковинського медичного 

університету».                                                                                                                                                                                            

                                                                                                

V. Ухвалили: 

1. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних 

представників з числа студентів для участі у виборах директора 

комунального вищого навчального закладу «Вашковецький медичний 

коледж Буковинського медичного університету».  

                                                                                               

VI. Ухвалили: 

1. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання представників з 

числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, для участі у виборах директора 

комунального вищого навчального закладу «Вашковецький медичний 

коледж Буковинського медичного університету». 

 

VII. Ухвалили: 

1. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про виборчу комісію з проведення виборів 

директора комунального вищого навчального закладу «Вашковецький 

медичний коледж Буковинського державного медичного університету». 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

 

Витяг із протоколу №8 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

06 травня 2015 року                                        м. Вашківці  

 

І. Ухвалили: 

1. Викладачам коледжу реалістично оцінювати ефективність своєї праці та 

прагнути бачити особистість у кожному студентові. 

                                                                                    Постійно 

2. Подовжити роботу над удосконаленням уміння застосовувати 

диференційований підхід до кожного студента та вмінням робити навіть 

з безнадійного студента яскраву особистість, палкого знавця медицини. 

                                                                      Протягом навчального року 

3. Уміти вибачати студентам відчуженість, задумливість, загострене 

почуття справедливості. 

4.  Продовжити роботу над формуванням у студентів поняття 

компетентності(можливості мобілізувати знання в реальній життєвій 

ситуації, вироблення власного життєвого проекту, схильності постійно 

вчитися, самовдосконалюватися).  



5. Постійно проявляти доброту, любов до студентів, мати почуття гумору, 

дбати про ділову зовнішність та норми етики. 

 

ІІ. Ухвалили: 

1. Викладачам коледжу продовжити роботу над міждисциплінарною 

інтеграцією як ефективному чиннику, який сприяє розвитку творчих 

здібностей студентів, формуванню логічного мислення, сприяє 

формуванню пізнавальних інтересів, розвиває клінічне мислення. 

2. Реалізовуючи міждисциплінарні зв’язки на заняттях, викладачам 

коледжу широко використовувати методичні прийоми, а саме: 

- проведення семінарських занять з використанням міждисциплінарного 

характеру; 

- використання питань міждисциплінарного характеру за раніше 

вивченим матеріалом з різних навчальних дисциплін та їх використання 

під час вивчення нового матеріалу; 

- вирішення ситуаційних завдань та розв’язування кросвордів; 

- використання таблиць, схем, малюнків, які самостійно підготували 

студенти; 

- проведення інтегрованих занять, тощо. 

3. Викладачам коледжу, використовуючи інтегровані заняття, сприяти 

оптимізації навчально-виховного процесу, підвищенні зацікавленості 

студентів, збільшенню їх можливостей для самовираження і 

самовдосконалення.  

 

       ІІІ. Ухвалили: 

1. Порушити клопотання перед Департаментом охорони здоров'я 

Чернівецької облдержадміністрації про представлення до нагородження 

грамотою  Міністерства охорони  здоров'я України заступника  директора 

з виховної роботи, викладача терапії Сащука Олега Миколайовича. 

 

 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

 

 

 

 

Витяг із протоколу № 9 

Рішення педагогічної ради  

Вашковецького медичного коледжу БДМУ 

 

     07 липня 2015 року                                        м. Вашківці  

 

І. Ухвалили: 



1. Інформацію Макари С. В. «Виконання навчальних планів, програм у 2014-

2015 навчальному році» взяти до відома.    

ІІ. Ухвалили: 

1. Навчальне навантаження викладачів на 2015-2016 навчальний рік 

затвердити. 

ІІІ. Ухвалили: 

1. Звіт голови ДКК взяти до відома. 

 

Голова педради:                                              М. М. Сащук 

Секретар:                                                          О. Д. Понич                           

 

 

 

 


