Витяг із протоколу № 1
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 29 серпня 2017 року.
Голова педради: в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні: 50 чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про вибори секретаря педагогічної ради.
2. Про підсумки роботи педколективу коледжу в 2016-2017 н. р. та
основні завдання на 2017-2018 н. р.
3. Про підсумки прийому студентів у 2017 році та організацію заходів
прийому в 2018 році.
4. Про затвердження кандидатур з числа членів циклових комісій для
вивчення педагогічного досвіду викладачів протягом 2017-2020 рр.
5. Про різне.
1.СЛУХАЛИ:
в. о. директора коледжу Буйволенко С.С., яка запропонувала
секретарем педагогічної ради обрати Радченко С.А.
УХВАЛИЛИ:
секретарем педагогічної ради обрати Радченко С.А.
2. СЛУХАЛИ:
в. о. директора коледжу Буйволенко С.С., яка ознайомила присутніх з
підсумками роботи педагогічного колективу коледжу в 2016-2017 н. р. та
основними завдання на 2017-2018 н. р., з планом роботи Ківерцівського
медичного коледжу на 2017-2018 н. р.
ВИСТУПИЛИ:
бібліотекар коледжу Полійчук Л.П., зав. практикою Бевз В.О.,
методист коледжу Фурман О.М., які прозвітували про роботу своїх
підрозділів.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити план роботи Ківерцівського медичного коледжу на 20172018 н. р.
2. Продовжувати роботу над удосконаленням методів навчання і
виховання шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, інтерактивних форм і методів навчання.
Постійно.
Методист, викладачі коледжу.
3. Вдосконалювати зміст і форми залучення викладачів та студентів до
науково-дослідної, пошукової роботи.
Постійно.
Заст. директора з гуманітарної освіти
та виховання, методист коледжу.

4. Забезпечувати виконання заходів по зміцненню матеріальнотехнічної бази коледжу та навчальних кабінетів відповідно до сучасних
вимог.
Протягом року.
Директор, зав. кабінетами.
5. Забезпечувати активну роботу предметних гуртків, спортивних
секцій коледжу з метою стимуляції пізнавальної активності студентів та
організації роботи і дозвілля студентів у позааудиторний час.
Протягом року.
Керівники гуртків, спортивних секцій.
6. Урізноманітнювати форми проведення тижнів ЦМК з обов’язковим
висвітленням інформації про проведені заходи у рамках предметних тижнів
на сайті коледжу та систематизації матеріалів у методкабінеті.
Згідно графіка.
Голови ЦМК.
7. З метою вдосконалення організації системи позааудиторної
самостійної роботи студентів продовжити роботу над створенням
електронних підручників з визначених дисциплін: іноземна мова ( за
професійним спрямуванням), основи латинської мови з медичною
термінологією, основи біофізики та медична апаратура, історія України,
сімейна медицина.
До 20.06.2018 р.
Викладачі-предметники.
8. З метою підвищення якості підготовки фахівців та обміну
педагогічним досвідом кожному викладачеві провести відкрите заняття.
Згідно графіка.
Викладачі коледжу.
9. Систематично висвітлювати актуальні події та оновлювати
матеріалами сайт коледжу.
Постійно.
Керівники структурних підрозділів,
відповідальні особи за проведення заходів.
10. Здійснювати контроль за веденням та своєчасним заповненням
академічних журналів з фіксацією результатів у електронному вигляді.
Щомісяця.
Заступник директора з навчальної
роботи Буйволенко С.С.
11. З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання
дітей та молоді і проведення першого заняття на належному рівні
підготувати методичні рекомендації на тему «Вивчай Європу – змінюй
Україну - країна починається з тебе».
До 01.09.2017 р.
Камінська Л.Л., Фурман О.М.
12. З метою покращення якості оформлення навчально – методичної
документації запровадити ведення журналів планування та обліку роботи
циклових методичних комісій у електронному вигляді та на друкованій
основі.
Постійно.
Голови ЦМК.
3. СЛУХАЛИ:
1.В. о. директора коледжу Буйволенко С.С., яка ознайомила присутніх
з підсумками прийому студентів у 2017 році, з планом заходів по підготовці

та організації проведення прийому до Ківерцівського медичного коледжу у
2018 р. та планом роботи приймальної комісії.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію про підсумки прийому студентів у 2017 році прийняти
до відома.
2. Затвердити план заходів по підготовці та організації проведення
прийому до Ківерцівського медичного коледжу у 2018р. та план роботи
приймальної комісії.
4. СЛУХАЛИ:
1. Голову ЦМК гуманітарної та соціально-економічної підготовки
Матузаєву Н.О., голову ЦМК загальноосвітньої підготовки Лищук С.О.,
голову ЦМК терапевтичних дисциплін № 1 Шип Н.О., голову ЦМК
хірургічних дисциплін Недільську Н.О., голову предметної комісії
викладачівіноземних мов Федік Ю.М., які запропонували кандидатури
викладачів для вивчення їх педагогічного досвіду.
2. Фурман О.М., методиста коледжу, яка ознайомила присутніх з
методичними рекомендаціями щодо вивчення, узагальнення та впровадження
передового досвіду викладачів.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити кандидатуру викладача Прохоренко С.М. для вивчення
педагогічного досвіду протягом 2017-2020 рр. на тему «Творчий підхід
викладача при викладанні світової літератури», викладача Ліщук С.О. « Використання новітніх технологій при викладанні астрономії, фізики,
основ біофізики та медичної апаратури», викладача Шип С.І.- «Формування
професійних якостей у майбутніх медичних сестер засобами інноваційних
технологій», Дутіка В.І. - «Впровадження інноваційних технологій при
викладанні дисциплін хірургічного профілю», Чахрайчук Н.М. –
«Використання інформаційно- комунікативних технологій як засобу
підвищення мотивації студентів у навчанні іноземної мови».
2. Розробити план вивчення передового досвіду викладачів
Прохоренко С.М., Ліщук С.О., Шип С.І., Дутіка В.І., Чахрайчук Н.М.
До 08.09.2017 р.
Методист коледжу.
3. Схвалити методичні рекомендації щодо вивчення, узагальнення та
впровадження передового педагогічного досвіду.
5. СЛУХАЛИ:
1. В. о. директора коледжу Буйволенко С.С., яка ознайомила присутніх
із заявою про відрахування за власним бажанням студентки ІІ курсу ІІ
лікувальної групи Савицької К.С., заявою матері студентки, листом служби у
справах дітей Луцької районної державної адміністрації Волинської області
№ 571/01-08/2-17 від 22.08.2017 р.
За відрахування студентки Савицької К.С. з числа студентів коледжу
проголосували всі присутні.
УХВАЛИЛИ:

відрахувати з числа студентів ІІ курсу ІІ лікувальної групи
Савицьку К.С. за власним бажанням.
2. В. о. директора коледжу Буйволенко С.С., яка довела до відома
присутніх, що студентка ІУ курсу ІІІ лікувальної групи Жильцова М. не
ліквідувала заборгованість з неврології, психіатрії і наркології та згідно
наказу Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про
порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих
навчальних закладів» № 245 від 15.07.1966 р. повинна бути відрахована з
числа студентів коледжу.
За відрахування студентки Жильцової М.І. з числа студентів коледжу
проголосували всі присутні.
УХВАЛИЛИ:
відрахувати з числа студентів ІУ курсу ІІІ лікувальної групи
Жильцову М.І. за академічну заборгованість.

Голова педагогічної ради:

Секретар:

в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Радченко С.А.

Витяг із протоколу № 2
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 31 серпня 2017 року.
Голова педради: в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні: 54 чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про ліквідацію академічної заборгованості студентів за ІІ семестр
2016-2017 н. р.
2. Про різне.
СЛУХАЛИ:
Куцобіну Н.Є., зав. лікувально – стоматологічного відділення, яка
доповіла, що згідно рішення педради ( протокол № 21 від 29 червня 2017 р.)
Мельник Д.В. ( ІІ курс ІІ лікувальна група) умовно була переведена на
наступний курс навчання (заборгованість повинна була ліквідувати до
початку семестру). Студентка академічної заборгованості з математики і
біології не ліквідувала.
УХВАЛИЛИ:
звернутися до служби у справах дітей Луцької міської ради за дозволом
на відрахування Мельник Д.В. (ІІ курс ІІ лікувальна група) і при його
отриманні відрахувати її з числа студентів коледжу.
СЛУХАЛИ:
заступника директора з гуманітарної освіти і виховання
Камінську Л.Л., яка ознайомила присутніх з наказом № 77-од від 31 серпня
2017 року « Про профілактику і запобігання хабарництва, поборів,
зловживань службовим становищем в медичному коледжі ( під розписку).
УХВАЛИЛИ:
інформацію прийняти до відома.
Голова педагогічної ради:

Секретар:

в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Радченко С.А.

Витяг із протоколу № 3
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 06 вересня 2017 року.
Голова педради: в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні: 55чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про відрахування студентки ІІ курсу ІІ лікувальної групи
Мельник Д.В.
СЛУХАЛИ:
в. о. директора коледжу Буйволенко С.С., яка проінформувала
присутніх, що отримано лист служби у справах дітей Луцької міської ради
№ 31-53/4262 від 04.09.2017 р. про дозвіл на відрахування Мельник Д.В.(ІІ
курс ІІ лікувальна група).
За відрахування студентки ІІ курсу ІІ лікувальної групи Мельник Д.В.
проголосували всі присутні.
УХВАЛИЛИ:
відрахувати з числа студентів коледжу Мельник Д.В. за академічну
заборгованість.

Голова педагогічної ради:

Секретар:

в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Радченко С.А.

Витяг із протоколу № 4
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 07 вересня 2017 року.
Голова педради:в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні: 55чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про переведення студентів на навчання за регіональним
замовленням.
СЛУХАЛИ:
зав. сестринсько-акушерського відділення Климовець Л.А., яка довела
до відома присутніх, що на ІІІ курсі (спеціальність « Сестринська справа») є
два вакантні місця державного замовлення. За рейтинговим списком вищий
конкурсний бал у Шаврової Я.В. - 69, 21 і у Близнюк І.М. - 65, 82.
За переведення на вакантні місця державного замовлення Шаврову Я.В. і
Близнюк І.М. проголосувало 55 членів педради.
УХВАЛИЛИ:
перевести на вакантні місця державного замовленням студентів ІІІ
курсу спеціальності «Сестринська справа» Шаврову Я.В. і Близнюк І.М.
Голова педагогічної ради:

Секретар:

в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Радченко С.А.

Витяг із протоколу № 5
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 24 жовтня 2017 року.
Голова педради: в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні 57 чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про відрахування з числа студентів коледжу Назаркевич Ю.В. (ІІІ
курс ІІІ сестринська група).
СЛУХАЛИ:
в. о. директора коледжу Буйволенко С.С., яка ознайомила присутніх з
заявою про відрахування за власним бажанням студентки ІІІ курсу ІІІ
сестринської групи Назаркевич Ю.В., заявою батька студентки, листом
служби у справах дітей Горохівської районної державної адміністрації
Волинської області № 546/04-07/2-17 від 23.10. 2017 р.
За відрахування студентки Назаркевич Ю.В з числа студентів коледжу
проголосували всі присутні.
УХВАЛИЛИ:
відрахувати з числа студентів ІІ курсу ІІ лікувальної групи
Назаркевич Ю.В. за власним бажанням.

Голова педагогічної ради:

Секретар:

в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Радченко С.А.

Витяг із протоколу № 6
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 26 жовтня 2017 року.
Голова педради: в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні 56чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про виховну роботу зі студентами в групі: проблеми, реалії,
перспективи ( з досвіду роботи). Кислюк В.П.
2. Про організацію самостійної роботи студентів на практичних
заняттях з внутрішньої медицини ( з досвіду роботи).
Михалик А.М.
3. Про нагальні питання впровадження Закону України « Про освіту».
Фурман О.М.
4. Про положення про державну підсумкову атестацію студентів
Ківерцівського медичного коледжу, які здобувають освітньо кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням
здобуття повної загальної середньої освіти.
Фурман О.М.
5. Про різне.
Буйволенко С.С.
1.СЛУХАЛИ:
Кислюк В.П., куратора ІІІ лікувальної групи ІУ курсу, про здобутки і
проблеми виховної роботи в групі .
ВИСТУПИЛИ:
Матузаєва Н.О., психолог коледжу, яка сказала, що встановленню
довірливих стосунків між викладачем і студентами значною мірою сприяє
авторитет викладача, його вміння швидко орієнтуватися в ситуації.
Буйволенко С.С., в. о. директора коледжу, наголосила, що виховна
робота є дуже серйозною ланкою, і Валентина Павлівна, як і всі куратори,
прагне досягти певних результатів.
УХВАЛИЛИ:
1. З метою формування всебічно розвинутої особистості студента
широко використовувати різні форми і засоби реалізації виховної роботи
(виховні години, конкурси, бесіди, зустрічі).
Постійно.
Куратори груп.
2.Забезпечити явку студентів в скорботній ході до 85-х роковин
Голодомору «Запали свічку».
28.11.2017 р.
Куратори, актив груп.
3.З метою виховання поваги до прав і свобод людини і громадянина
провести в групі диспут « На порозі нової України».
Квітень 2018 р.
Куратори, студенти.
4.Організувати змістовне висвітлення проблем родинно-сімейного
виховання студентів через випуск загальноколеджної стінгазети до
Міжнародного дня сім’ї.

До 20 травня 2018 р.
Кислюк В.П., актив групи.
5. З метою виховання відповідального ставлення до власного здоров’я,
попередження шкідливих звичок у студентському середовищіпровести бесіду
і випустити санбюлетень « ВІЛ –інфекція та лікування хворих на СНІД».
01.12. 2017 р.
Кислюк В.П., актив групи.
6. Проводити моніторинг відвідування занять студентами, посилити
контроль за своєчасним відпрацюванням пропущених занять та
незадовільних оцінок.
Постійно.
Куратори груп.
2.СЛУХАЛИ:
Михалик А.М., викладача внутрішньої медицини, про організацію
самостійної роботи студентів на практичних заняттях з внутрішньої
медицини .
ВИСТУПИЛИ:
Шип Н.О., голова ЦМК терапевтичних дисциплін № 1, відмітила, що
Альона Миколаївна всі перераховані види самостійної роботи використовує в
своїй роботі. На заняттях з медсестрами вона більше уваги звертає на
виконання призначень лікаря, а з фельдшерами – на прийняття самостійних
рішень.
Бевз В.О., зав. практикою, сказав, що виконання самостійної роботи
студентами привчає їх вирішувати питання організації, планування,
контролю за своєю навчальною діяльністю, виховує самостійність як
особисту рису характеру.
Буйволенко С.С., в. о. директора коледжу, відмітила, що викладач
добросовісно працює і самостійна робота, організована нею, дає позитивні
результати.
УХВАЛИЛИ:
1. Вдосконалювати навчально-методичне забезпечення з предмету
«Внутріщня медицина» згідно вимог МОЗ України (накази, протоколи).
Доповнювати інструкції, алгоритми з виконання практичних навичок і
надання допомоги пацієнтам з різною патологією.
Постійно.
Викладачі терапевтичних дисциплін.
2.З метою удосконалення організації самостійної роботи студентів на
практичних заняттях створити навчальний посібник «Практикум з
внутрішньої медицини».
До 01.09.2018 р.
Михалик А.М.
3.СЛУХАЛИ:
Фурман О.М., методиста коледжу, яка ознайомила присутніх з нагальними
питаннями впровадження Закону України «Про освіту» ( виступ додається)
УХВАЛИЛИ:
інформацію прийняти до відома.
4.СЛУХАЛИ:

Фурман О.М., методиста коледжу, яка ознайомила присутніх з
Положенням про державну підсумкову атестацію студентів Ківерцівського
медичного коледжу, які здобувають освітньо- кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної
середньої освіти.
УХВАЛИЛИ:
інформацію прийняти до відома.
5. СЛУХАЛИ:
Буйволенко С.С., в. о. директора коледжу, яка довела до відома
присутніх, що в 2018 році Україна вперше візьме участь у Програмі
міжнародного оцінювання учнів PISA, що проводиться під егідою
Організації економічного співробітництва і розвитку та ознайомила з
наказом МОН від 31.07.2017 р. № 1103.
УХВАЛИЛИ:
інформацію прийняти до відома.
Голова педагогічної ради:

в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.

Секретар:

Радченко С.

Витяг із протоколу № 7
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 23листопада 2017 року.
Голова педради: в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні 54чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про ефективність роботи методичного керівника практики по
контролю за станом проходження студентами виробничих та
переддипломних практик ( досвіду роботи).
Н.Є.Куцобіна.
2. Про особливості адаптації студентів нового набору до умов навчання
( з досвіду роботи).
Т.Г. Маєвська.
3. Про ознайомлення з проектом « Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста».
С.С.Буйволенко.
1.СЛУХАЛИ:
Куцобіну Н.Є., завідувачку лікувально-стоматологічним відділенням.
ВИСТУПИЛИ:
Комшук Т.С., директор коледжу, наголосила,на необхідності посилити
взаємозв’язок між методичними керівниками і керівниками практики,
необхідно щодня мати інформацію про проходження практики нашими
студентами.
УХВАЛИЛИ:
1.Забезпечуватиефективну співпрацю коледжу із лікувальнопрофілактичними установами, які є базами для проходження практик, з
метою ширшого використання можливостей клінічних баз для практичної
підготовки студентів.
Постійно.
Директор коледжу, зав. практики.
2.Організувати для методичних керівників практики ознайомлення з
Волинським стимуляційним центром планування сім’ї набазі Волинського
обласного дитячого територіального медичного об’єднання.
Протягом року.
Зав. практики.
3.На засіданнях об’єднаних циклових комісій, адміністративної ради
заслуховувати питання роботи методичних керівників з питань надання
методичної допомоги студентам під час проходження виробничих та
переддипломних практик.
Регулярно.
Голови ЦМК професійної та практичної
підготовки, структурні підрозділи.
4. Включати питання організації самостійної роботи студентів в робочі
навчальні програми.
Постійно.
Голови ЦМК професійної та
практичної підготовки, методичні
керівники практики.

5.Аналізувати результати здачі переддипломних практик на різних
спеціальностях з метою виявлення недоліків у професійній підготовці та
вироблення заходів, спрямованих на формування компетентного спеціаліста.
Систематично.
Структурні підрозділи.
6.Посилити контроль методичних керівників практики за станом
проходження виробничих та переддипломних практик.
Протягом практики.
Методичні керівники практики,
зав. практики.
2.СЛУХАЛИ:
Маєвську Т Г., куратора ІІІ курсу ІІІ лікувальної групи.
ВИСТУПИЛИ:
Матузаєва Н.О., психолог коледжу,наголосила, що куратор повинен
вміти вислухати студента, підтримувати відкритість до спілкування,вчити
студентів конструктивно ставитися до критики з боку викладачів,
відстоювати власну думку
УХВАЛИЛИ:
З метою покращення роботи педколективу на збереження контингенту
студентів нового набору:
1. Посилити контроль за відвідуванням занять та успішністю студентів
і виявляти причини пропусків та академічної заборгованості.
Постійно.Куратори груп,завідувачі відділень.
2. Здійснювати систематичний моніторинг відпрацювань студентами
пропущених занять та незадовільних оцінок згідно графіка консультацій та
відпрацювань кожного викладача.
Постійно.
Куратори груп,викладачі-предметники.
3. Підтримувати тісний контакт з батьками студентів, у яких спостерігається
відставання з окремих предметів.
Постійно.
Куратори груп.
4. Провести соціометричні дослідження у групах нового набору з метою
вивчення міжособистісних стосунків в малих соціальних групах, виявлення
лідерів та аутсайдерів в академгрупах.
Січень – березень 2018 р.
Психолог коледжу.
5. Провести моніторинг особливостей та умов індивідуального розвитку
студентів-першокурсників із родин, члени яких були або є учасниками АТО.
Протягом року.
Психолог коледжу, куратори груп,
студентський профком.
6. Організувати спільні рейди з членами студентського профкому,
кураторами груп, психологом коледжу з метою вивчення житлово-побутових
умов проживання студентів у гуртожитку та приватному секторі.
Протягом року.
Психолог коледжу, куратори груп,
студентський профком.
3.СЛУХАЛИ:

Буйволенко С.С., заступника директора з навчальної роботи, яка
ознайомила присутніх з Концепцією державної політики у сфері
реформування підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста .
ВИСТУПИЛИ:
Комшук Т.С., директор коледжу, яка запропонувала з 2020 року
позиціонувати діяльність закладів освіти, які здійснюють підготовку фахівців
за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в системі освіти
України, як закладів фахової передвищої освіти зі збереження статусу
коледжів.
Фурман О.М., методист коледжу, внесла пропозицію підтримати
збереження в статусі коледжу як закладу фахової перед вищої освіти
підготовку фахівців на основі базової середньої освіти з одночасним
здобуттям повної загальної середньої освіти професійного профілю.
УХВАЛИЛИ:
в листі голові Всеукраїнського осередку ГО «Всеукраїнська асоціація
працівників ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації» Савельєву М.Г. відмітити:
1.Пропонуємо з 2020 року позиціонувати діяльність закладів освіти, які
здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста в системі освіти України, як закладів фахової
передвищої освіти зі збереження статусу коледжів.
2.Підтримуємо збереження в статусі коледжу як закладу фахової
передвищої освіти підготовку фахівців на основі базової середньої освіти з
одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти професійного
профілю.

Голова педагогічної ради:

Комшук Т.С.

Секретар:

Радченко С.

Витяг з протоколу № 8
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 8 грудня 2017 року.
Голова педради: в.о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні : 54чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Провідрахування з числа студентів коледжу Шушкіну Ю.А. (ІІ курсІ
лікувальна група).
СЛУХАЛИ:
в. о. директора коледжу Буйволенко С.С., яка ознайомила присутніх з
заявою про відрахування за власним бажанням студентки ІІ курсу І
лікувальної групи Шушкіної Ю.А., заявою батька Шушкіна А.В., листом
служби у справах дітей Луцької міської ради № 31-53/1899 від 07.12. 2017 р.
про дозвіл на відрахування студентки.
За відрахування студенткиШушкіної Ю.А. з числа студентів коледжу
проголосували всі присутні.
УХВАЛИЛИ:
відрахувати з числа студентів ІІ курсу ІІ лікувальної групи
Ю.А. за власним бажанням.
Голова педагогічної ради:

Секретар:

в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.
Радченко С.А.

Витяг з протоколу № 9
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 21 грудня2017 року.
Голова педради: в. о. директор коледжу
Буйволенко С.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні : 55чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про допуск студентів ІІ курсу І-ІІ-ІІІ сестринських, І-ІІ лікувальних
груп і І акушерської групи, ІІІ курсу І-ІІ-ІІІ сестринських, І-ІІ-ІІІ лікувальних
груп, ІУ курсу стоматологічної групи до зимової екзаменаційної сесії.
2. Про ознайомлення з наказом № 120/од від 12 грудня 2017 р. «Про
недопущення порушень норм педагогічної етики під час складання заліків,
семестрових та державних іспитів під час зимової екзаменаційної сесії».
3. Про затвердження змін до правил призначення академічних
стипендій у Ківерцівському медичному коледжі.
СЛУХАЛИ:
Луцик Г.Б., куратора ІІІ сестринської групи ІІ курсу,Шип С.І., куратора
І лікувальної групи ІІ курсу,Марищук О.В., куратора ІІ лікувальної групи ІІ
курсу,Михалик А.М., куратора І акушерської групи ІІ курсу,
Вишневську З.А., куратора ІІ сестринської групи ІІІ курсу,Чорну Ю.М.,
куратора ІІ лікувальної групи ІІІ курсу,Маєвську Т.Г., куратора ІІІ
лікувальної групи ІІІ курсу,Юхимчука Ю.М., куратора І стоматологічної
групи ІУ курсу, які доповіли, що заборгованості в групах не має і всі
студенти можуть бути допущені до зимової екзаменаційної сесії.
Ліщук С.О., куратора І сестринської групи ІІ курсу ( в групі 24
студента), яка доповіла, що Москвич Л. має заборгованість з основ
медсестринства;
Ковальчук Н.Г., куратора ІІ сестринської групи ІІІ курсу ( 24 студента),
яка доповіла, що Будчик Д. подав заяву про відрахування з коледжу, а
Попова Д. має заборгованість по 10 предметах ( основи медсестринства,
біологія, історія України, основи латинської мови, анатомія, фізіологія,
медична хімія, фізична та колоїдна хімія, медична біологія, культурологія);
Кірічок А.В., куратора І сестринської групи ІІІ курсу ( 25 студентів),
яка доповіла, що Вальчук А. має заборгованість з іноземної мови;
Бурбан І.Ю., куратора ІІІ сестринської групи ІІІ курсу (23 студента),
яка доповіла, що Кобець М. і Кравчук Є. мають заборгованість з акушерства;
Чахрайчук Н.М., куратора І лікувальної групи ІІІ курсу (30 студентів),
яка доповіла, що Перець П. має заборгованість по 9 предметах (основи
філософських знань, українська мова, соціологія, внутрішня медицина,
педіатрія, акушерство, інфектологія, основи права, фізкультура).
ВИСТУПИЛИ:

Буйволенко Ю.М.,викладач «Основ філософських знань» і
«Соціології», сказав, що у Перця П. по 7 невідпрацьованих занять і по 1 «2» з
кожного предмету;
Писарук Т.П., викладач предмету «Внутрішня терапія» доповіла про
невідпрацьовані 13 пропусків занять та 1 «2» Перцем П.;
Михалик А.М., викладач «Інфектології» проінформувала, що Перець П.
пропустив 11 занять ( не відпрацював жодного) і має 2 «2» з предмету.
УХВАЛИЛИ:
1. Допустити до зимової екзаменаційної сесії студентівІІ курсу І-ІІ-ІІІ
сестринських, І-ІІ лікувальних груп і І акушерської групи, ІІІ курсу І-ІІ-ІІІ
сестринських, І-ІІ-ІІІ лікувальних груп, ІУ курсу стоматологічної групи.
2. Умовно допустити до екзаменаційної сесії Москвич Л. (ІІ курс І
сестринська група), Вальчук А. ( ІІІ курс І сестринська група), Кобця М.,
Кравчука Є. ( ІІІ курс ІІІ сестринська група), зобов’язавши ліквідувати
заборгованість до 28 січня 2018року.
3. Студентів Попову Д. ( ІІ курс ІІ сестринська група, заборгованість з
10 предметів) і Перця П.( ІІІ курс І лікувальна група, заборгованість з 8
предметів) не допустити до здачі зимової екзаменаційної сесії.
2. СЛУХАЛИ:
Камінську Л.Л., заступника директора з гуманітарної освіти і
виховання, яка ознайомила присутніх з наказом № 120/од від 12 грудня 2017
р. «Про недопущення порушень норм педагогічної етики під час складання
заліків, семестрових та державних іспитів під час зимової екзаменаційної
сесії» (під розписку) та планом заходів щодо попередження правопорушень,
посадових зловживань та хабарництва в коледжі на 2018 рік, проаналізувала
стан роботи щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань,
хабарництва в коледжі.
УХВАЛИЛИ:
1.Інформацію прийняти до відома.
2.Затвердити План заходів щодо попередження правопорушень,
посадових зловживань та хабарництва в коледжі на 2018 рік
3.СЛУХАЛИ:
в. о.директора коледжу Буйволенко С.С. , яка ознайомила присутніх з
змінами до правил призначення академічних стипендій у Ківерцівському
медичному коледжі .
УХВАЛИЛИ:
затвердити зміни до правил призначення академічних стипендій у
Ківерцівському медичному коледжі .
Голова педагогічної ради:

в. о. директора коледжу
Буйволенко С.С.

Секретар:

Радченко С.А

Витяг з протоколу № 10
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 29 грудня2017 року.
Голова педради: в. о. директор коледжу
Буйволенко С.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні : 55чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про переведення студентів коледжу І курсу І, ІІ, ІІІ сестринських і
І,ІІ лікувальних груп, ІІ курсу І-ІІ-ІІІ сестринських, І,ІІ,ІІІ лікувальних і І
акушерської групи, ІІІ курсу І, ІІ, ІІІ сестринських, І, ІІ, ІІІ лікувальних і І
акушерської груп,ІУ курсу І, ІІ,ІІІ сестринських, І, ІІ, ІІІ лікувальних і І
стоматологічної групи на ІІ семестр 2017-18 н. р.
2. Про затвердження Правил прийому до Ківерцівського медичного
коледжу в 2018 році.
3. Про затвердження плану проведення профорієнтаційної роботи
щодо вступу до Ківерцівського медичного коледжу на 2018 рік.
1.СЛУХАЛИ:
Бегаль Л.В., куратора І лікувальної групи І курсу (в групі 30
студентів),Богатирчук Л.М.,куратораІІ лікувальної групи І курсу (в групі 30
студ.),Островську О.О., куратора ІІ сестринської групи І курсу (27
студ.),Шип С.І., куратора І лікувавальної групи ІІ курсу ( 30 студ.), Марищук
О.Р., куратора ІІ лікувальної групи ІІ курсу( 33студ.), Ліщук С.О., куратораІ
м/с групи ІІ курсу (в групі 24студ.),Луцик Г.Б., куратора ІІІ м/с групи ІІ курсу
(в групі 24студ.),Михалик А.М., куратора І акушерської групи ІІ курсу (10
студ.),Чорну Ю.М., куратора ІІ лікувальної групи ІІІ курсу ( 30 студ.),
Маєвську Т.Г., куратора ІІІ лік. групи ІІІ курсу( в групі 18 студ.),Кірічок
А.В., куратора І сестринської групи ІІІ курсу ( 25студ.),Вишневську
З.А.,куратора ІІ сестрин. групи ІІІ курсу( в групі 24 студ.),Бурбан І.Ю.,
куратора ІІІ сестрин. групи ІІІ курсу( 23 студ.), Дубас І.Р., куратора І
акушерської групи ІІІ курсу( 12студ.),Кравчук Н.Ю., куратора І лікувальної
групи ІУ курсу (29 студ.), Боркову С.Г., куратора ІІ лікувальної групи ІУ
курсу(29 студ.), Кислюк В.П., куратора ІІІ лікувальної групи ІУ курсу ( 18
студ.), Шип Н.О.,куратора ІІ сестринської групи ІУ курсу (25студ.), Ревко
І.О., куратора ІІІ сестринської групи ІУ курсу ( 27студ.), Юхимчука Ю.В.,
куратора І стоматологічна групи ІУ курсу ( 5 студ.), які доповіли,що в
групах заборгованості немає і студенти можуть бути переведеніна ІІ семестр
2017-18 н. р.
Прохоренко С.М., куратора І сестринської групи І курсу (в групі 27
студентів),яка доповіла, що Панасенко А. має заборгованість з 9 предметів
(тривалий час хворіла).

Ковальчук Н.Г., куратора ІІ м/с ІІ курсу (23 студента), яка доповіла,
що Попова Д. у зв’язку з заборгованістю по 10 предметах рішенням
попередньої педради була недопущена до екзаменаційної сесії.
Чахрайчук Н.М., куратора І лікувальної групи ІІІкурсу ( в групі 30 ст.),
сказала, що Перець П. був недопущений до екзаменаційної сесії через
заборгованість по 8 предметах.
Оверчук О.М., куратора І сестринської групи ІУ курсу ( 28 ст.), яка
доповіла, що Яковлюк С. має заборгованість з іноземної мови і
медсестринства в педіатрії.
УХВАЛИЛИ:
1.Перевести студентів І курсу І, ІІ сестринських і І,ІІ лікувальних
груп, ІІ курсу І,ІІ,ІІІ сестринських, І,ІІ лікувальних і І акушерської груп, ІІІ
курсу І, ІІ, ІІІ сестринських, І, ІІ, ІІІ лікувальних і І акушерської груп,ІУ
курсу І, ІІ,ІІІ сестринських, І, ІІ, ІІІ лікувальних і І стоматологічної групи на
ІІ семестр 2017-18 н. р.
2. Умовно перевести на ІІ семестр 2017-2018 н. р. Панасенко А.( І
сестринська група І курсу), зобов’язавши ліквідувати заборгованість до 26
січня 2018 р. згідно графіка і Яковлюк С. (І сестринська група ІУ курсу),
зобов’язавши ліквідувати заборгованість до 12 січня 2018 р. згідно графіка.
3. Звернутися у службу в справах дітей Локачинської держадміністрації
за дозволом на відрахування студентки Попової Д. (ІІ курс ІІ сестринська
група) і до служби в справах дітей Луцької міської ради за дозволом на
відрахування Перця П. ( ІІІ курс І лікувальна група) в зв’язку з академічною
заборгованістю. При отриманні дозволу відрахувати студентів з числа
студентів коледжу.
2.СЛУХАЛИ:
Комшук Т.С., директора коледжу, яка ознайомила присутніх з
Правилами прийому до Ківерцівського медичного коледжу в 2018 році.
УХВАЛИЛИ:
затвердити Правила прийому до Ківерцівського медичного коледжу в
2018 році
3.СЛУХАЛИ:
Камінську Л.Л., заступника директора з гуманітарної освіти і
виховання, яка ознайомила присутніх з планом проведення
профорієнтаційної роботи щодо вступу до Ківерцівського медичного
коледжу на 2018-2019 рік. ( додається).
УХВАЛИЛИ:
затвердити план проведення профорієнтаційної роботи щодо вступу до
Ківерцівського медичного коледжу на 2018-2019 рік.
Голова педагогічної ради:
Секретар:

Комшук Т.С.
Радченко С.А

Витяг з протоколу № 11
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 11 січня 2018 року.
Голова педради: директор коледжу Комшук Т.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні : 56 чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про аналіз навчально-методичної та виховної роботи коледжу за І
семестр 2017-2018 н. р.
Заступник директора з навчальної роботи,
заступник директора з гуманітарної освіти і виховання.
2.Про виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради.
Інформує секретар педради.
3. Про затвердження заходів щодо запобігань правопорушень,
посадових зловживань та хабарництва на час організації та проведення
прийому у 2018 році.
Камінська Л.Л., заступника директора з
гуманітарної освіти і виховання.
1.СЛУХАЛИ:
Буйволенко С.С., заступника директора з навчальної роботиі
заступника директора з гуманітарної освіти і виховання Камінську Л.Л..
УХВАЛИЛИ:
1.Продовжувати оновлювати кабінети до клінічної практики
фантомами і муляжами.
Протягом навчального року.
Зав. практики, зав. кабінетів.
2.Закупити нові підручники з фундаментальних та клінічних
дисциплін.
Протягом навчального року.
Зав. бібліотеки.
3. Продовжувати прозоро і в правовому полі здійснювати
внутрішньоколеджний контроль навчально-виховного процесу.
Протягом навчального року.
Буйволенко С.С., КамінськаЛ.Л,
КлимовецьЛ.А., Куцобіна Н.Є., Фурман О.М.
4.Продовжувати контролювати своєчасне заповнення викладачами
коледжу ділової документації.
Постійно.
БуйволенкоС.С., КамінськаЛ.Л,
КлимовецьЛ.А., Куцобіна Н.Є., Фурман О.М.
5.Доукомплектувати коледж штатними викладачами клінічних
дисциплін.
До кінця навчального року.
Комшук Т.С.
6. Пожвавити роботу ЦМК. З цією метою забезпечувати регулярне
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
Відповідно до плану.
Фурман О.
7. Всю навчально-виховну роботу, поза аудиторну діяльність педагогів
спрямовувати на підготовку висококваліфікованих спеціалістів-медиків,

формування в них соціальної активності, чітких громадських позицій,
загальнолюдських цінностей.
Постійно.
Куратори груп, викладачі.
8. Посилити роботу щодо всебічного вивчення особистості студентів,
схильних до пропусків занять та проводити індивідуальну роботу з ними з
метою профілактики пропусків та неуспішності.
Впродовж ІІ семестру.
Психолог коледжу, викладачі.
9. На засіданні студентської ради розглянути питання щодо
покращення дисципліни, якості навчання та формування правильної
цілеспрямованої життєвої позиції студентів групи ризику.
Лютий 2018 р.
Кірічок А.В.
10. Викладачам української мови та літератури і надалі систематично
проводити індивідуальну роботу із обдарованими студентами та залучати їх
до участі у конкурсі ім. П. Яцика та ім. Т.Шевченка.
Впродовж року.
Викладачі української мови та літератури.
2.СЛУХАЛИ:
Радченко С.А., секретаря педагогічної ради, яка довела до відома
присутніх, що виконані всі рішення, ухвалені на засіданнях педагогічних
рад, що були проведені в першому семестрі 2017-2018 н. р., крім одного: з
поважних причин не провели відкриті заняття деякі викладачі.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
3.СЛУХАЛИ:
Камінську Л.Л., заступника директора з гуманітарної освіти і
виховання, яка ознайомила присутніх з заходами щодо запобігань
правопорушень, посадових зловживань та хабарництва на час організації та
проведення прийому у 2018 році ( додаються).
УХВАЛИЛИ:
затвердити заходи щодо запобігань правопорушень, посадових
зловживань та хабарництва на час організації та проведення прийому у 2018
році
Голова педагогічної ради:

Комшук Т.С.

Секретар:

Радченко С.А.

Витяг з протоколу № 12
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 15 січня 2018 року.
Голова педради: директор коледжу Комшук Т.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні : 55 чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про відрахування студентки ІІ курсу ІІ сестринської групи
Попової Д.В.
2. Про переведення студентки Мирончук О.А.( ІІІ курс І м/с група) на
вакантне місце державного замовлення.
1. СЛУХАЛИ:
директора коледжу Комшук Т.С., яка проінформувала присутніх, що
отримано лист служби у справах дітей Локачинської райдержадміністрації
№ П-2 від 15.01. 2018 р. про дозвіл на відрахування студентки ІІ курсу
сестринського відділення Попової Дар’ї Василівни 20.11.2000 року
народження у зв’язку з переведенням до 11 класу Луцької вечірньої (змінної)
школи Луцької міської ради.
УХВАЛИЛИ:
відрахувати з числа студентів коледжу Попову Д.В.
2.СЛУХАЛИ:
Кірічок А.В., куратора І медсестринської групи ІІІ курсу, яка довела до
відома присутніх, що студентка Мирончук О.А. була зарахована на навчання
за кошти фізичних осіб. Вона є сиротою, 7 лютого виповнюється 18 років.
Після досягнення повноліття студентка буде позбавлена всіх соціальних
виплат і , відповідно, не матиме засобів до існування. Мирончук О.А.
звернулася з заявою на ім’я директора коледжу з проханням перевести її на
вакантне місце за рахунок регіонального замовлення.
Куратор групи запропонувала перевести студентку Мирончук О.А. на
вакантне місце за рахунок регіонального замовлення.
Всі присутні члени педради підтримали дану пропозицію.
УХВАЛИЛИ:
перевести студентку Мирончук О.А. ( ІІІ курс І м/с група) на вакантне
місце державного замовлення.
Голова педагогічної ради:

Комшук Т.С.

Секретар:

Радченко С.А.

Витяг з протоколу № 13
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 22 січня 2018 року.
Голова педради: директор коледжу Комшук Т.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні : 55 чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про відрахування студента ІІІ курсу І лікувальної групи Перця П.О.
СЛУХАЛИ:
директора коледжу Комшук Т.С., яка проінформувала присутніх, що
отримано лист служби у справах дітей Луцької міської ради № 31-53/07 від
03.01.2018 р. про згоду на відрахування з числа студентів коледжу
Перця П.О
УХВАЛИЛИ:
відрахувати з числа студентів коледжу Перця П.О.

Голова педагогічної ради:
Секретар:

Комшук Т.С.
Радченко С.А.

Витяг з протоколу № 14
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 21 лютого 2018 р.
Голова педради: директор коледжу Комшук Т.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні : 50 чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про переведення студентів з контрактної на державну форму
навчання .
СЛУХАЛИ:

Комшук Т.С., директора коледжу, яка сказала, що в ІІ лікувальній групі
ІІ курсу є вакантне місце державного замовлення.
ВИСТУПИЛИ:
Марищук О.Р., куратор групи, яка запропонувала кандидатуру Чміль
В.С. ( з багатодітної сім’ї – 5 дітей, рейтинг по успішності - 3,11бали).
За дану кандидатуру проголосували всі присутні.
УХВАЛИЛИ:
перевести студентку Чміль В.С.. ( ІІ курс ІІ лікувальна група) на
вакантне місце державного замовлення.
СЛУХАЛИ:

директора коледжу Комшук Т.С., яка сказала, що на звільнені місця
держзамовлення ІІІ курсу ІІІ лікувальної групи претендують три студентки:
Абрамович І.О., Корнійчук Т.В., Сапегіна Д.А. У Абрамович І.О. найвищий
бал по академічній успішності - 4,6 бали.
За дану кандидатуру проголосували всі присутні.
УХВАЛИЛИ:
перевести студентку Абрамович І.О ( ІІІ курс ІІІ лікувальна група) на
вакантне місце державного замовлення.
СЛУХАЛИ:
Маєвську Т.Г., куратора ІІІ лікувальної групи ІІІ курсу, яка довела до
відома присутніх, що Корнійчук Т. напівсирота, рейтинговий бал по
успішності – 4,0 бали. Сапегіна Д. з багатодітної сім’ї ( шестеро дітей, але
чотири вже повнолітні), рейтинговий бал по успішності – 4.00.
За кандидатуру Корнійчук Т. проголосували більшість присутніх.
УХВАЛИЛИ:
перевести на вакантне місце державного замовлення студентку ІІІ
курсу ІІІ лікувальної групи Корнійчук Т.В.
Голова педагогічної ради:
Секретар:

Комшук Т.С.
Радченко С.А.

Витяг з протоколу № 15
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 15 березня 2018 року.
Голова педради: директор коледжу Комшук Т.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні : 56 чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про нові можливості у використанні інформаційних систем і
технологій у навчальному процесі ( з досвіду роботи).
Грабовська І.Г.
2. Про формування національно - патріотичної свідомості на заняттях з
історії України ( з досвіду роботи).
Вишневська З.А.
3. Про підсумки роботи ДКК та присвоєння кваліфікації молодшим
спеціалістам зі спеціальності 5.12010105 « акушерська справа».
1. СЛУХАЛИ:
Грабовську І.Г., викладача основ інформатики .
ВИСТУПИЛИ:
Комшук Т.С., директор коледжу, яка сказала, що застосування
сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі сприяють
покращенню рівня як успішності так і якості навчання студентів і, як
наслідок – підвищенню конкурентоздатності навчального закладу.
УХВАЛИЛИ:
1. Підготувати методичні рекомендації «Використання хмарних
сервісів Googleв навчальному процесі.
До 01.05.2018 р.
Грабовська І.Г.
2. Створити електронну бібліотеку on-lineз « Основ інформатики та
обчислювальної техніки».
До 01.09.2018 р.
Грабовська І.Г.
3. Викладачам коледжу при проведенні занять активно впроваджувати
використання хмарних сервісів.
Постійно.
Викладачі.
2.СЛУХАЛИ:
Вишневську З.А., викладача історії України .
ВИСТУПИЛИ:
Комшук Т.С., директор коледжу, яка сказала, що для формування
національно - патріотичної свідомості необхідна системна робота, яка
передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямків,
засобів, методів виховання студентів у процесі навчання.
УХВАЛИЛИ:
1. Відповідно до принципу наскрізного виховання створювати
сприятливі умови для інтелектуального, духовного, патріотичного та
творчого розвитку студентів в процесі вивчення всіх навчальних дисциплін

шляхом упровадження ефективних технологій та методик навчання, нових
форм та методів формування національно-патріотичної свідомості.
Постійно.
Викладачі, куратори, Камінська Л.Л.
2. Організувати поїздку членів історичного гуртка до Волинського
краєзнавчого музею для ознайомлення з ви ставкою « Сто років Української
революції 1917 – 1921 років».
Квітень 2018 р.
Вишневська З.А.
3. Розробити списки рекомендованої літератури та інтернет ресурсів з
формування національно-патріотичної свідомості та розповсюдження їх
серед кураторів.
До 01.09.20018 р.
Вишневська З.А., Полійчук Л.П.
4. Провести пошукову роботу та підготувати матеріали на тему
« Захисники Вітчизни», присвячену випускникам Ківерцівського медичного
коледжу.
І семестр 2018-2019 н. р.
Вишневська З.А., Ревко І.О.
3. СЛУХАЛИ:
Токарчука М.М., завідувача обласним пологовим будинком, голову
ДКК .
УХВАЛИЛИ:
Зосередити увагу випускаючих циклових комісій на:
1. Правилах виписування рецептів.
2. Закріпленні знань з надання невідкладної допомоги хворим в ургентних
режимах.
3. Використання сучасних груп медичних препаратів та їх поширених
представників згідно протоколів надання медичної допомоги населенню,
затверджених МОЗ України.
Голова педагогічної ради:
Секретар:

Комшук Т.
Радченко С.А.

Витяг з протоколу № 16
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 26 квітня 2018 року.
Голова педради: директор коледжу Комшук Т.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні : 52. чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про допуск студентів ІУ курсу І-ІІ- ІІІ лікувальних груп, ІУ курсу І
стоматологічної групи до переддипломної практики та студентів ІУ курсу ІІІ-ІІІ сестринських груп до літньої екзаменаційної сесії.
СЛУХАЛИ:
Кравчук Н.Ю., куратора І лікувальної групи ІУ курсу (29 студентів),
Боркову С.Г., куратора ІІ лікувальної групи ІУ курсу(28 студентів),
Кислюк В.П., куратора ІІІ лікувальної групи ІУ курсу ( 15 студентів),
Юхимчука Ю.В., куратора І стоматологічна групи ІУ курсу ( 5 студ.),
які доповіли, що в групах заборгованості немає і студенти можуть бути
допущені до переддипломної практики.
УХВАЛИЛИ:
допустити до переддипломної практики студентівІУ курсу І-ІІ- ІІІ
лікувальних груп та ІУ курсу І стоматологічної групи.
СЛУХАЛИ:
Оверчук О.М., куратора І сестринської групи ІУ курсу ( 29 ст.), яка
доповіла, що Морозюк А. має заборгованість по медсестринству в хірургії і
медсестринству у внутрішніх хворобах, а Кропива К. - по медсестринству у
внутрішніх хворобах ( хворіла).
ВИСТУПИЛИ:
Писарук Т.П., викладач медсестринства у внутрішніх хворобах, яка
доповіла, що Морозюк А. з десяти пропущених занять відпрацювала лише
одне.
Дутік В.І., викладач медсестринства в хірургії, сказав, що з шести
пропущених занять відпрацьовано лише три.
УХВАЛИЛИ:
умовно допустити до екзаменаційної сесії Морозюк А. і Кропиву К. (І
сестринська група ІУ курсу, заборгованість по медсестринству в хірургії і
медсестринству у внутрішніх хворобах та по медсестринству у внутрішніх
хворобах) зобов’язавши ліквідувати заборгованість до 10 травня 2018 р.
СЛУХАЛИ:
Шип Н.О.,куратора ІІ сестринської групи ІУ курсу (27студ.) і
Ревко І.О., куратора ІІІ сестринської групи ІУ курсу ( 27студ.), які
доповіли, що в групах заборгованості немає і студенти можуть бути
допущені до літньої екзаменаційної сесії.

УХВАЛИЛИ:
допустити до екзаменаційної сесії студентів ІУ курсу І-ІІ-ІІІ
сестринських груп.
Голова педагогічної ради:

Комшук Т. С.

Секретар :

Радченко С.А.

Витяг з протоколу № 17
засідання педагогічної ради Ківерцівського медичного коледжу
від 2 травня 2018 року.
Голова педради: директор коледжу Комшук Т.С.
Секретар педради: викладач Радченко С.А.
Присутні : 58 чл. педради (список додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження результатів вибору електронних версій оригіналмакетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти,
поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів
закладів загальної середньої освіти.
СЛУХАЛИ:
Буйволенко С.С., заступника директора з навчальної роботи, яка
ознайомила присутніх з результатами вибору електронних версій оригіналмакетів підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти,
поданих на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів
закладів загальної середньої освіти (додається).
УХВАЛИЛИ:
затвердити результати вибору електронних версій оригінал-макетів
підручників для 10 класу закладів загальної середньої освіти, поданих на
конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної
середньої освіти.

Голова педагогічної ради:

Комшук Т. С.

Секретар :

Радченко С.А.

