
 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  
 

НАКАЗ  
 

31.08.2022р.                                                     Чемерівці                                           №107 

 

Про організацію та проведення  

профорієнтаційної роботи в коледжі 

 

На виконання річного плану роботи коледжу, забезпечення реалізації 

Закону України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» та з метою 

забезпечення ефективної профорієнтаційної роботи, підготовки підлітків до 

свідомого професійного самовизначення та з метою виховання у молоді 

відповідального й активного ставлення до свідомого, обґрунтованого та 

самостійного вибору майбутньої професії, ознайомлення зі специфікою 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахового молодшого 

бакалавра, надання абітурієнтам необхідної інформації щодо вступної 

кампанії, забезпечення повноцінного прийому на навчання до коледжу  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити та затвердити в коледжі Раду з питань профорієнтаційної 

роботи (далі - Рада), у складі: 

ШЕРСТЮК  

Петро Ярославович - т.в.о. директора коледжу, голова комісії        

ПОХНО  

Сергій Віталійович - заступник директора з навчальної роботи,  

                                     заступник голови;  

ЗАДОРОЖНИЙ  

Роман Володимирович – відповідальний за навчально- виробничу 

практику,  

                                           секретар приймальної комісії; 

Члени комісії: 

НАКУТНА 

Галина Аркадіївна 

 

відповідальна за виховну роботу; 

ДИКУНЕЦЬ  

Альона Володимирівна - 

 

завідувачка відділення; 

ЗАДОРОЖНА  

Валентина Миколаївна – 

БОЙЧУК  

Галина Яківна -  

 

 

завідувачка відділення; 

 

методистка коледжу; 

 

ЯКОВЕНЧУК   



Ольга Тимофіївна - голова ЦК природничо-наукової підготовки; 

МАЛА  

Надія Володимирівна - 

 

голова ЦК соціально-економічних та 

гуманітарних дисциплін; 

ГОРЯЧА  

Аліна Петрівна - 

 

голова ЦК загальноосвітніх дисциплін; 

КУЗНЯК  

Оксана Василівна - 

 

голова ЦК професійної і практичної 

підготовки терапевтичного профілю; 

ВЕЛЬГАН  

Альона Леонідівна -  

 

голова ЦК професійної і практичної 

підготовки педіатричного та акушерсько-                

гінекологічного профілю;     

ШЕРСТЮК  

Любов Аркадіївна - 

 

голова ЦК  вузьких спеціальностей; 

МОСКАЛЮК  

Людмила Анатоліївна - 

 

голова ЦК професійної і практичної 

підготовки хірургічного профілю; 

ГАЄВСЬКИЙ  

Андрій Олександрович - 

 

голова студентського профкому; 

ШЕВЧУК  

Наталія -  

голова ради студентського самоврядування, 

студентка 41 С групи 

2. Заступнику директора з навчальної роботи Сергію ПОХНУ: 

2.1.  розробити План заходів з профорієнтаційної роботи в ЧМФК; 

2.2.  закріпити викладачів коледжу за закладами загальної середньої 

освіти районів та області; 

2.3.  скласти графік виїзду викладачів з профорієнтаційною метою до 

закладів загальної середньої освіти районів та областей. 

3. Раді з профорієнтаційної роботи керуватися Положенням та Планом 

роботи щодо організації та проведення профорієнтаційної роботи в коледжі. 

4. Контроль за здійсненням профорієнтаційної роботи покласти на 

заступника директора з навчальної роботи Сергія ПОХНА. 
 

 

 

Т.в.о.директора                                                                      Петро ШЕРСТЮК 
 


