
ПЛАН  

роботи педагогічної ради  

Чемеровецького  медичного фахового коледжу 

на 2022 - 2023 навчальний рік. 

 
№ 

з/п 
Зміст роботи Дата 

Члени робочої 

групи 
Доповідач 

1 2 3 4 5 

І засідання 
1 Вибори   секретаря    педагогічної 

ради. 
 

30.08.2022 

Члени 

педагогічної 

ради 

Шерстюк П.Я. - 

директор  

 

2 Про підсумки  роботи педагогічного 

колективу коледжу за 2021-2022 н.р. 

та основні напрямки  педагогічної 

стратегії  на 2022-2023 н.р. 

Заступник 

директора, 

методист, 

завідувачі 

відділень, 

відповідальні 

особи за 

навчально-

виробничу 

практику та 

виховну роботу 

Шерстюк П.Я. - 

директор  

 

3 Про затвердження плану роботи 

коледжу на 2022-2023 навчальний рік 

 

Члени 

адміністрації, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Похно С.В. - 

заступник 

директора з 

навчальної роботи   

4 Про визначення освітніх платформ для 

організації освітнього процесу та 

дистанційного навчання у 

Чемеровецькому медичному фаховому 

коледжі 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, голови 

ЦК 

Шерстюк П.Я. - 

директор  

 

5 Про поділ  груп на підгрупи при 

вивченні окремих предметів 

загальноосвітньої підготовки у 

коледжі 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи  

Похно С.В. - 

заступник 

директора з 

навчальної роботи  

6 Про погодження графіка освітнього 

процесу  на 2022-2023 навчальний рік 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи  

Похно С.В. - 

заступник 

директора з 

навчальної роботи  

7 Про визнання результатів підвищення 

кваліфікації викладачів коледжу 

Голови ЦК Бойчук Г.Я.-  

методист  коледжу 

 

8 Про погодження кандидата на посаду 

голови циклової комісії професійної та 

практичної підготовки  акушерсько-

гінекологічних та педіатричних 

дисциплін 

Директор  

 

Шерстюк П.Я. - 

директор  

 

9 Про затвердження Плану заходів з 

профорієнтаційної роботи у 

Чемеровецькому медичному фаховому 

коледжі 

Члени 

приймальної 

комісії 

Задорожний Р.В. – 

відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

10 Про затвердження Положень 

Чемеровецького медичного фахового 

Члени 

адміністрації, 

Шерстюк П.Я. - 

директор  



коледжу керівники 

структурних 

підрозділів, 

керівники 

робочих груп 

 

11 Про зняття з контрою рішення 

педагогічної ради «Про  моніторинг 

освітньої роботи   педагогічних 

працівників  коледжу за І півріччя та  

основні завдання на ІІ півріччя  2021-

2022 н.р. навчального року» (протокол 

№9 від 10.01.2022 року) 

Члени 

адміністрації, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Похно С.В. - 

заступник 

директора з 

навчальної роботи  

12 Про зняття з контрою рішення 

педагогічної ради «Про стан 

формування практичних 

компетентностей серед здобувачів 

освіти випускного курсу «Лікувальна 

справа» та «Сестринська справа» з 

дисциплін професійної та практичної 

підготовки»(протокол №12 від 

28.03.2022р) 

  Задорожний Р.В. –

відповідальний за 

навчально-

виробничу 

практику 

 

ІІ засідання  
 

1 Про атестацію викладачів  як  важливу 

умову підвищення  професіоналізму та 

педагогічної майстерності викладачів, 

розвиток їх творчої діяльності та 

стимулювання безперервної  

самоосвітньої діяльності 

 

24.10.2022 

Голови ЦК, 

методистка 

Бойчук Г.Я. - 

методистка 

2 Про використання хмарних технологій 

на заняттях загальноосвітніх 

дисциплін 

Голова ЦК 

загальноосвітні

х дисциплін, 

викладачі 

Горяча А.П. – 

голова ЦК 

3 Про результати організації і 

проведення вступної кампанії до 

Чемеровецького медичного фахового 

коледжу у 2022 р.  

Члени 

приймальної 

комісії 

Задорожний Р.В. – 

відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

 

ІІІ засідання 
 

1 Про роль гуманітарних та 

соціальноекономічних дисциплін 

суспільних дисциплін у формуванні 

національно-патріотичної  свідомості 

здобувачів освіти згідно з Концепцією  

національно-патріотичного виховання  

в системі освіти (наказ МОНУ від 

06.06.2022р №527 

 

28.11.2022 

Голови  ЦК,  

відповідальна  

за виховну 

роботу в 

коледжі, 

методистка 

Надія Мала - 

голова ЦК 

гуманітарних та 

соціально-

економічних 

дисциплін 

2 Психологічні аспекти діяльності 

викладачів та кураторів в умовах 

воєнного стану 

Практичний 

психолог 

Накутна Г.А. – 

практичний 

психолог 

3 Про визнання результатів підвищення 

кваліфікації викладачів коледжу 

Голови ЦК Бойчук Г.Я.-  

методистка  

коледжу 



 

ІV засідання 
 

1 Про допуск до складання  

екзаменаційної сесії здобувачів освіти, 

які навчаються на ІV курсі за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» 

та освітньо-професійною програмою 

«Лікувальна справа»  

 

02.12.2022 

Завідувач 

відділення,  

куратори 

академічних 

груп 

Дикунець А.В. - 

завідувач 

відділення  

 

2 Про зняття з контролю рішення 

педагогічної ради «Про результати 

проведення внутрішнього аудиту щодо 

дотримання академічної доброчесності 

учасниками освітнього процесу» 

(протокол №9 від 10.01.2022р.). 

 Члени 

адміністрації, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

3 Про зняття з контролю рішення 

педагогічної ради «Про стан 

викладання  та рівень навчальних 

досягнень здобувачів освіти з циклу 

дисциплін природничо-наукової 

підготовки» (протокол № 8 від 

24.12.2021р) 

 Яковенчук О.Т. – 

голова ЦК 

4 Про зняття з контролю рішення 

педагогічної ради «Про моніторинг 

проведення практичних занять з 

клінічних дисциплін» (протокол №15 

від 24.05.2022р.) 

 Задорожний Р.В. –

відповідальний за 

навчально-

виробничу 

практику  

 

V засідання 
 

1 Про стан виконання плану підвищення 

кваліфікації викладачів коледжу за 

2022 рік 

 

09.12.2022 

 

 

Голови ЦК, 

методистка 

Бойчук Г.Я. - 

методистка 

2 Про стан формування практичних 

компетентностей серед здобувачів 

освіти коледжу з дисциплін 

теоретичної та практичної підготовки 

акушерсько-гінекологічних та 

педіатричних дисциплін  

Відповідальний 

за навч. 

виробн. 

практику, 

голова та члени 

ЦК,  

Москалюк Л.А 

Задорожний Р.В - 

відповідальний за 

навч. виробн. 

практику, 

3 Про допуск до складання  

екзаменаційної сесії здобувачів освіти, 

які навчаються на ІІІ курсі за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» 

та освітньо-професійною програмою 

«Лікувальна справа»  

Завідувач 

відділення, 

куратори 

академічних 

груп 

Дикунець А.В. - 

завідувач 

відділення  

4 Про зняття з контролю рішення 

педагогічної ради «Про шляхи 

виявлення та попередження булінгу в 

закладі освіти» (протокол №12 від 

28.03.2022р.) 

 Накутна Г.А. – 

відповідальна за 

виховну роботу  

5 Про затвердження Положення про 

приймальну комісію 

  



 

VІ засідання 
 

1 Про адаптацію здобувачів освіти 

нового набору  

 

22.12.2022 

Куратори, 

завідувачі 

відділення, 

практичний 

психолог 

Практичний 

психолог 

2 Про затвердження орієнтованого 

плану підвищення кваліфікації 

викладачів коледжу на 2022 рік 

Методист, 

голови ЦК, 

викладачі 

Бойчук Г.Я. -  

методистка 

3 Про затвердження Правил прийому на 

навчання для здобуття фахової 

передвищої освіти у Чемеровецькому 

медичному фаховому коледжі у 2023 

році 

Члени 

адміністрації, 

відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

4 Про виконання Плану  заходів 

Чемеровецького медичного фахового 

коледжу щодо запобігання корупції  

Юрисконсульт,

члени 

адміністрації, 

голови ЦК 

Цибульська О.В. – 

уповноважена 

особа з питань 

запобігання 

корупції 

5 Про формування професійної 

компетентності майбутніх фахових 

молодших бакалаврів з метою їх 

фахової саморегуляції 

Завідувачі 

відділення, 

викладачі 

клінічних 

дисциплін 

Завідувачі 

відділення 

6 Про затвердження ліміту стипендіатів 

академічної стипендії на 2023 рік 

Члени 

бухгалтерії 

Чайковська Г.А. – 

головний бухгалтер 

7 Про визнання результатів підвищення 

кваліфікації викладачів коледжу 

Голови ЦК Бойчук Г.Я.-  

методистка  

коледжу 

8 Про допуск до проходження 

виробничої практики здобувачів 

освіти, які навчаються на ІІІ курсі за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» 

та освітньо-професійною програмою 

«Лікувальна справа» 

Завідувачка 

відділення, 

відповідальний 

за навчально-

виробничу 

практику 

Задорожний Р.В. – 

відповідальний за 

навчально-

виробничу практику 

 

VІІ засідання 
 

1 Підсумки роботи  коледжу за І 

півріччя 2022-2023 н.р та завдання  

щодо реалізації основних напрямів 

роботи педагогічного колективу на ІІ 

півріччя 2022-2023 н.р. 

 

05.01.2023 

Адміністрація 

коледжу, 

керівники 

структурних 

підрозділів  

Шерстюк П.Я. - 

директор 

2 Про затвердження плану підвищення 

кваліфікації викладачів коледжу на 

2023 рік 

Методист, 

голови ЦК 

Бойчук Г.Я. -  

методист коледжу 

3 Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання 

Чемеровецького медичного фахового 

коледжу на 2023-2025роки 

  Накутна Г.А. - 

відповідальна за 

виховну роботу   

4 Про затвердження Плану реалізації 

Концепції національно-патріотичного 

виховання Чемеровецького медичного 

  Накутна Г.А. - 

відповідальна за 

виховну роботу   



фахового коледжу на 2023-2025роки 

 

VІІІ засідання 
 

1 Про атестацію педагогічних 

працівників: 

1.1 Про результати  вивчення 

професійної та педагогічної 

діяльності викладачів, які 

претендують на підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічного звання «викладач-

методист»; 

1.2  Про результати вивчення 

професійної та педагогічної 

діяльності викладачів, які 

претендують на присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст першої категорії». 

 

09.03.2023 

 Шерстюк П.Я. – 

директор, Похно 

С.В. – заступник 

директора з 

навчальної роботи, 

Бойчук Г.Я – 

методистка, 

Задорожний Р.В. – 

відповідальний за 

навчпльно-

виробничу 

практику, 

Дикунець А.В., 

Задорожна В.М. – 

завідувачі 

відділення. 

2 Звіти викладачів, які атестуються у 

2022-2023 н.р. 

  

3 Виставка методичних матеріалів «З 

досвіду роботи викладачів» за 

міжатастаційний період 

  

4 Розгляд, обговорення, затвердження 

атестаційних характеристик 

педагогічних працівників коледжу, які 

атестуються у 2023 році. 

 Члени 

адміністрації 

Бойчук Г.Я. – 

секретар 

атестаційної комісії 

 

ІХ засідання 

 
1 Про міжпредметні зв’язки та їх 

професійну спрямованість  при  

вивченні дисциплін природничо-

наукової підготовки в умовах змішаної 

форми навчання. 

 

27.03.2023 

 

 

Голова ЦК, 

викладачі 

Похно С.В. – 

заступник 

директора з 

навчальної роботи 

2 Про стан формування практичних 

компетентностей серед здобувачів 

освіти випускного курсу «Лікувальна 

справа» та «Сестринська справа» з 

дисциплін професійної та практичної 

підготовки (за результатами 

контрольних зрізів).   

Голови ЦК, 

викладачі 

клінічних 

дисциплін 

Задорожний Р.В. –

відповідальний за 

навчально-

виробничу 

практику  

3 Про затвердження завдань для 

проведення атестації (практично-

орієнтованого іспиту)  для здобувачів 

освіти випускних курсів 

Голови ЦК 

клінічних 

дисциплін 

Похно С.В. - 

заступник 

директора з 

навчальної роботи  

4 Про затвердження завдань для 

проведення Державної підсумкової 

атестації для здобувачів повної 

загальної середньої освіти.  

Голови ПЦК Похно С.В. -

заступник 

директора з 

навчальної роботи  

5 По зняття з контролю рішення 

педагогічної ради «Про заходи щодо 

ліквідації недоліків і зауважень голови 

екзаменаційної комісії в ході 

  



проведення атестації здобувачів 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст зі спеціальності  

223 «Медсестринство» освітньо-

професійними програмами 

«Сестринська справа» та «Лікувальна 

справа» (протокол № 20 від 

27.06.2022р) 

6 Про визнання результатів підвищення 

кваліфікації викладачів коледжу 

Голови ЦК Бойчук Г.Я.-  

методистка  

коледжу 

 

Х засідання 

 
1 "Година куратора : як наповнити стару 

форму новим змістом?" 
 

26.04.2023 

Відповідальна 

за виховну 

роботу, 

куратори 

академічних 

груп 

Накутна Г.А.- 

відповідальна за 

виховну роботу 

2 Про допуск до складання  

екзаменаційної сесії здобувачів освіти, 

які навчаються на ІV курсі за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» 

та освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» 

Завідувач 

відділення, 

куратори 

академічних 

груп 

Задорожна В.М. -  

завідувач 

відділення  

3 Про допуск до проходження 

переддипломної практики здобувачів 

освіти, які навчаються на ІV курсі за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» 

та освітньо-професійною програмою 

«Лікувальна справа»   

Відповідальний 

за навчально-

виробничу 

практику,  

завідувач 

відділення  

Задорожний Р.В. –

відповідальний за 

навчально-

виробничу 

практику  

4 Про зняття з контролю рішення 

педагогічної ради «Про забезпечення 

якості  освітнього процесу шляхом 

підвищення професійної 

компетентності викладачів та розвитку 

творчих здібностей  здобувачів освіти» 

(протокол №12 від 28.03.2022р.) 

 Бойчук Г.Я. - 

методистка 

5 Про визнання результатів підвищення 

кваліфікації викладачів коледжу 

Голови ЦК Бойчук Г.Я.-  

методистка  

коледжу 

 

ХІ засідання 

 
1 Про компетентнісний підхід у 

викладанні дисциплін професійної та 

практичної підготовки як передумова 

формування кваліфікованих 

спеціалістів фахової передвищої 

освіти. 

 

10.05.2023 

Голови ЦК 

професійної та 

практичної 

підготовки 

клінічних 

дисциплін, 

методистка 

Голови ЦК 

професійної та 

практичної 

підготовки 

клінічних 

дисциплін 

2 Про допуск до проходження 

переддипломної практики здобувачів 

освіти, які навчаються на ІV курсі за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» 

Відповідальний 

за навчально-

виробничу 

практику,  

Задорожний Р.В. –

відповідальний за 

навчально-

виробничу 



та освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» 

 

 

завідувач 

відділення  

практику  

3 Про зняття з контролю рішення 

педагогічної ради «Про адаптацію 

здобувачів освіти нового 

набору»(протокол №6 від 22.12.2022р) 

 Накутна Г.А. – 

практичний 

психолог 

 

ХІІ засідання 

 
1 Про підсумки атестації педагогічних 

працівників коледжу у 2023 році 
 

05.06.2023 

Голова 

атестаційної 

комісії, 

методистка 

коледжу 

Галина Бойчук -  

методистка 

коледжу 

2 Про допуск до проходження 

виробничої практики здобувачів 

освіти, які навчаються на ІІІ курсі (на 

базі базової загальної середньої освіти)  

та на ІІ курсі (за скороченим терміном 

навчання (11 кл))за спеціальністю 223 

«Медсестринство» та освітньо-

професійною програмою 

«Сестринська справа»  

Відповідальний 

за навчально-

виробничу 

практику,  

завідувач 

відділення,голо

ви ЦК, 

викладачі 

клінічних 

дисциплін 

Задорожний Р.В. – 

відповідальний за 

навчально-

виробничу 

практику  

3 Про допуск до складання 

екзаменаційної сесії здобувачів освіти, 

які навчаються на І курсі на базі 

повної загальної середньої освіти та на 

ІІ курсі на базі базової загальної 

середньої освіти за спеціальністю 223 

«Медсестринство» та освітньо-

професійними програмами 

«Лікувальна справа», «Сестринська 

справа» 

Завідувач 

відділення, 

куратор 

академічної 

групи 

Дикунець А.В. - 

завідувач 

відділення  

 

ХІІІ засідання 

 
1 Про допуск до проходження 

виробничої практики здобувачів 

освіти, які навчаються на ІІ курсі за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» 

та освітньо-професійною програмою 

«Лікувальна справа»  

 

12.06.2023 

Відповідальний 

за навчально-

виробничу 

практику,  

завідувач 

відділення,голо

ви ЦК, 

викладачі 

клінічних 

дисциплін 

Задорожний Р.В. – 

відповідальний за 

навчально-

виробничу 

практику  

2 Про визнання результатів підвищення 

кваліфікації викладачів коледжу 

Голови ЦК Бойчук Г.Я.-  

методистка  

коледжу 

3 Про реалізацію підготовчого етапу 

впровадження  методичної  проблеми 

коледжу «Формування загальних та 

фахових  компетентностей здобувачів 

Методист 

коледжу, 

голови ЦК, 

творчі групи 

Галина Бойчук – 

методистка 

коледжу 



освіти, розвитку 

 їх творчих здібностей, соціальної 

адаптації  шляхом упровадження  

інноваційних технологій навчання» 

викладачів, 

методистка 

 

 

ХІV засідання 

 
1 Про допуск до складання  

екзаменаційної сесії здобувачів освіти, 

які навчаються на ІІІ курсі за 

спеціальністю 223 «Медсестринство» 

та освітньо-професійною програмою 

«Лікувальна справа»  

 

21.06.2023 

 

 

Завідувач 

відділення, 

куратор 

академічної 

групи 

Дикунець А.В. - 

завідувачка 

відділення  

2 Про допуск до складання атестації  

(практично-орієнтованого іспиту) 

здобувачів освіти, які навчаються на 

ІV курсі за  спеціальністю 223 

Медсестринство та освітньо-

професійними програмами 

«Сестринська справа» та «Лікувальна 

справа»   

Завідувачі  

відділення, 

куратори 

академічних 

груп 

Дикунець А.В., 

Задорожна В.М. - 

завідувачі 

відділення  

 

ХV засідання 

 
1 Про результати ліцензійного 

інтегрованого іспиту «Крок М 

Сестринська справа», «Крок М. 

Лікувальна справа». 

 

27.06.2022 

Завідувачі 

відділень, 

голови ЦК  

Дикунець А.В., 

Задорожна В.М. - 

завідувачі 

відділення  

2 «Про заходи щодо ліквідації недоліків 

і зауважень голови ЕК в ході атестації 

здобувачів освіти спеціальності 223 

«Медсестринство» за освітньо-

професійними програмами 

«Сестринська справа» та «Лікувальна 

справа» у формі практично-

орієнтованого іспиту 

Голови ДКК, 

секретарі ДКК, 

члени 

приймальної 

комісії 

Голови ДКК, 

завідувачі 

відділення. 

3 Про випуск здобувачів освіти ІV курсу 

відділень «Лікувальна справа»  та 

«Сестринська справа» 

Завідувачі 

відділення 

 

Дикунець А.В., 

Задорожна В.М. - 

завідувачі 

відділення  

4 Про визнання результатів підвищення 

кваліфікації викладачів коледжу 

Голови ЦК Бойчук Г.Я.-  

методист  коледжу 

5 Про підсумки атестації педагогічних 

працівників коледжу у 2022 році 

  

6 Про зняття з контрою рішення 

педагогічної ради «Про формування 

професійної компетентності майбутніх 

фахових молодших бакалаврів з метою 

їх фахової саморегуляції» протокол 

№6 від 22.12.2022р) 

 Дикунець А.В. – 

завідувачка 

відділення 

7 Про виконання рішення педагогічної 

ради та дотримання Протиепідемічних 

заходів у Чемеровецькому медичному 

фаховому коледжі на період карантину 

у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) на протязі 

 Похно С.В. – 

заступник 

директора з 

навчальної роботи 



навчального семестру (протокол №6 

від 22.12.2022р) 

 

ХVІ засідання 

 
1 Про стан виконання навчальних планів 

і програм у 2022-2023 навчальному 

році. 

 

29.06.2023 

Завідувачі 

відділень  

 

Похно С.В. - 

заступник 

директора з 

навчальної роботи  

2 Про затвердження Робочого 

навчального плану на 2022-2023 

навчальний рік 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, 

завідувачки 

відділення 

Похно С.В. - 

заступник 

директора з 

навчальної роботи  

 

3 Про попередній розподіл 

педагогічного навантаження на 2022-

2023 н.р. 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи. 

Шерстюк П.Я.- 

директор  

 

4 Про переведення здобувачів освіти І, ІІ 

та ІІІ курсів спеціальності 

223Медсестринство  ОПП «Лікувальна 

справа» та «Сестринська справа» на 

наступні курси 

Завідувачі  

відділення, 

куратори 

академічних 

груп 

Дикунець А.В., 

Задорожна В.М. - 

завідувачі 

відділення  

 

5 Про  підсумки рейтингового 

оцінювання викладачів 

заступник 

директора з 

навчальної 

роботи; 

методистка 

коледжу; 

відповідальний 

за навчально-

виробничу 

практику; 

відповідальна 

за виховну 

роботу; 

голови 

циклових 

комісій. 

Шерстюк П.Я. - 

директор 

6 Про зняття з контролю рішення 

педагогічної ради №4  «Про 

схвалення  Плану заходів до 

підготовки та організації проведення 

освітнього процесу 2021-2022 

навчального року у Чемеровецькому 

медичному  фаховому коледжі» 

(протокол №20 від 25.06.2021р) 

 Члени 

адміністрації, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Шерстюк П.Я. -

директор  

 

7 Про схвалення Плану заходів до 

підготовки та організації проведення 

освітнього процесу 2022-2023 

навчального року у Чемеровецькому 

медичному фаховому коледжі 

Члени 

адміністрації, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Шерстюк П.Я. -

директор  

 

8 Про затвердження проєкту 

Комплексного плану роботи коледжу 

на 2023-2024 навчальний рік.  

Члени 

проєктної 

групи 

Похно С.В. – 

заступник 

директора з 

навчальної роботи 



9 Про зняття з контролю рішення 

педагогічної ради №1 «Про 

затвердження плану роботи коледжу 

на 2022-2023 навчальний рік» 

(протокол №1 від 30.08.2022р) 

Члени 

адміністрації, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Похно С.В. – 

заступник 

директора з 

навчальної роботи 

10 Про визнання результатів підвищення 

кваліфікації викладачів коледжу 

Голови ЦК Бойчук Г.Я.-  

методистка  

коледжу 

 


