Протокол № 1
засідання педагогічної ради КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний
коледж»
31.08.2018 р.
Голова засідання: Сосюкало М.П., директор коледжу;
Секретар засідання: Узунова О.М., методист
Присутні: члени педагогічної ради коледжу - 20 осіб

м. Яготин

І. СЛУХАЛИ:
Малюченко Т.М. заступника директора з навчальної роботи про завдання
педагогічного колективу на 2018 -2019 навчальний рік.
ВИСТУПИЛИ :
Узунова О.М. методист коледжу про завдання педагогічного колективу на
2018 -2019 навчальний рік.
УХВАЛИЛИ:
1. Підсумки роботи педагогічного колективу за 2017 – 2018 н.р. та завдання
на новий навчальний рік, зазначені у доповіді заступника директора з
навчальної роботи коледжу, взяти до відома та керівництва.
2. Схвалити роботу педагогічного колективу за 2017 – 2018 н.р..
3. Забезпечити роботу всіх структурних підрозділів колективу на вирішення
загальноколеджної методичної проблеми « Від інноваційного змісту освіти
через педагогічну майстерність викладача до формування компетентної
особистості випускника». ( ІІІ етап )
4.Заступнику директора з навчальної роботи, методисту, завідуючій
відділенням:
4.1. Продовжити модернізацію матеріально-технічної бази для впровадження
в освітній процес інноваційної форми навчання - з метою формування
життєвої і професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах
сучасного інформаційного суспільства. Поновити комп’ютерний клас новими
комп’ютерами.
Адміністрація,
Викладачі
Викладачі
Постійно.
5. Викладачам:

5.1. Удосконалювати навчально-виховний процес шляхом якісної підготовки
молодших спеціалістів, використанням прогресивних технологій навчання,
індивідуалізації начального процесу та подальшої післядипломної
самоосвіти, тобто навчанням протягом життя;
Постійно.
5.2. Приділяти належну увагу проведенню консультацій та індивідуальних
занять зі студентами з метою покращення якості знань з дисциплін та
підвищенню успішності студентів, що мають по одній трійці;
Постійно.
5.3. Посилити роботу з обдарованими студентами по підготовці їх до участі в
конкурсах, олімпіадах, змаганнях;
Постійно.
5.4. Розпочати підготовку до ліцензійного іспиту « Крок» з вересня
поточного року з метою покращення минулорічних результатів;
4.3. Запровадити використання новітніх інформаційно-комунікаційних та
Інтернет - технологій в навчально - виховному процесі. З цією метою
продовжити роботу над розробленням мультимедіапрезентацій, навчальних
тестів, посібників.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Сосюкало М.П., директора коледжу, голову приймальної комісії . із звітом
про роботу приймальної комісії та результатами вступної кампанії.
УХВАЛИЛИ:
1.Інформацію
про проведення вступної компанії
«Чорнобильський медичний коледж» прийняти до відома.

в КВНЗ КОР

2.Розробити заходи щодо адаптації студентів-першокурсників до навчання з
метою збереження контингенту .
Заступник
директора з навчальної роботи, заввіділенням
3. Посилити профорієнтаційну роботу серед молоді, випускників шкіл міста
району, регіону.
Активно запроваджувати використання інформаційно-комунікаційних та
інтернет - технологій в профорієнтаційній роботі. З цією метою постійно
оновлювати матеріали на сайті.

Заступник директора з виховної роботи,
Відповідальний секретар приймальної комісії.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Узунову О.М. методиста коледжу про роботу структурних підрозділів у
2018 -2019 навчальному році.
ВИСТУПИЛИ :
Кузнєцова Л.П. голова циклової комісії терапевтичних дисциплін , з
пропозиціями щодо покращення роботи циклової комісії терапевтичних
дисциплін.
УХВАЛИЛИ:
1. Головам циклових комісій, методисту:
1. Створити умови для творчого педагогічного колективу однодумців із
позитивним педагогічним і креативним мисленням та здатністю до
рефлексивної взаємодії й інноваційного пошуку.
1.1. Визначити основною метою діяльності педагогічного колективу коледжу
у 2018 -2019 навчальному році на вирішення ІІІ етапу методичної проблеми :
« Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність викладача
до формування компетентної особистості випускника»
1.2. Визначити головними методичними проблемами над якими
працюватимуть циклові комісії в новому навчальному році наступні:
- комісія соціально – гуманітарних дисциплін ; « Формування
висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань,
рисами загальнолюдської культури, толерантності, творчої, особисто
розвиненої, громадськосвідомої особистості»;
- комісія природничо – наукових дисциплін : «Формування компетентнісного
підходу до навчання в сучасних умовах»;
- комісія терапевтичних дисциплін : «Підготовка висококваліфікованих
медичних фахівців, формування у студентів клінічного мислення при
оволодінні дисциплінами циклу. Максимальне наближення навчального
процесу до умов майбутньої
роботи, втілення новітніх технологій
викладання, що забезпечували б високу якість освіти та професійної
майстерності студентів»;
- комісія хірургічних дисциплін : «Підготовка висококваліфікованих
медичних фахівців, формування у студентів клінічного мислення при
оволодінні дисциплінами циклу. Максимальне наближення навчального
процесу до умов майбутньої
роботи, втілення новітніх технологій
викладання, що забезпечували б високу якість освіти та професійної
майстерності студентів»;

- методоб»єднання кураторів груп : «Взаємозв’язок заходів виховної роботи з
якістю навчання. Моральне виховання як пріоритетний напрямок виховної
роботи».
1.3. Розробити заходи по впровадженню методичної проблеми на цей
навчальний рік та розглянути їх на засіданні циклових комісій.
1.4. Продовжити практику проведення предметних тижнів з дисциплін.
Викладача спланувати план та графік проведення тижнів.
ІУ. СЛУХАЛИ:
Сосюкало М.П., голову педагогічної ради, про затвердження складу
педагогічної ради.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити склад педагогічної ради коледжу на поточний навчальний рік
( список додається)
2. Обрати секретарем педагогічної ради на 2018 -2019 н.р. методиста коледжу
Узунову О.М.
У. СЛУХАЛИ :
Малюченко Т.М., заступника директора з навчальної роботи, - запропонувала
присутнім розглянути та схвалити комплексний річний план роботи
навчального закладу на поточний навчальний рік.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити комплексний річний план роботи коледжу на поточний
навчальний рік.
2. Затвердити робочий навчальний план навчального закладу на поточний
навчальний рік.
3. Скоординувати роботу всіх структурних підрозділів коледжу на виконання
даного плану.
4. Затвердити розроблені заходити щодо підготовки студентів до проведення
та складання ліцензійних іспитів «Крок - М»
YІ . СЛУХАЛИ:
Сосюкало М.П. голову стипендіальної комісії про встановлення ліміту на
призначення стипендій для студентів 2 курсів відділення «Сестринська
справа» та «Лікувальна справа».
УХВАЛИЛИ:
1.Визначити кількість стипендіатів на перших курсах :
1 курс «Сестринська справа» - кількість студентів 23 – стипендіатів –10 осіб;
1 курс «Лікувальна справа» - кількість студентів 28 – стипендіатів –13 осіб;
УІІ. СЛУХАЛИ :

Малюченко Т.М. заступника директора з навчальної роботи , яка повідомила
присутніх про те, що студенти, які мали академзаборгованість за літню сесію
успішно її ліквідували відповідно до встановленого графіку.
УХВАЛИЛИ:
1. Перевести студентів Грищенко А. Є та Степаненко Т.Р. на старші курси,
як таких, що ліквідували академзаборгованність.
УІІІ. СЛУХАЛИ:
Малюченко Т.М. заступника директора з навчальної роботи про
затвердження складу групи забезпечення освітньо – професійних програм
«Лікувальна справа» , «Сестринська справа» спеціальності 223
«Медсестринство».
УХВАЛИЛИ:
1. Включити до складу групи забезпечення освітньо – професійних програм
«Лікувальна справа» , «Сестринська справа» спеціальності 223
«Медсестринство» викладачів :
Сосюкало М.П. – директора коледжу, викладача вищої кваліфікаційної
категорії, викладача методиста;
Кузнєцову Л.П. - голову циклової комісії терапевтичних дисциплін,
викладача вищої кваліфікаційної категорії, викладача – методиста;
Малюченко Т.М. – заступника директора з навчальної роботи, викладача
вищої кваліфікаційної категорії, викладача – методиста;
Кравченко Т.В. – голову циклової комісії хірургічних дисциплін, викладача
вищої кваліфікаційної категорії, старшого викладача.

Голова педради

М.П.Сосюкало

Секретар педради

О.М.Узунова

Протокол № 2
засідання педагогічної ради КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний
коледж»
25.10.2018 р.
Голова засідання: Сосюкало М.П., директор коледжу;
Секретар засідання: Узунова О.М., методист
Присутні: члени педагогічної ради коледжу - 17 осіб

м. Яготин

І. СЛУХАЛИ:
Карасюк Т.В. завідувач відділенням про стан виховної роботи по формуванню
особистості студента та активізації діяльності студентського самоврядування.
ВИСТУПИЛИ:
Жуленко Яна, голова студради із звітом про роботу студради та з планами
роботи на майбутнє. ( звіт – презентація додається)
УХВАЛИЛИ:
1. Активізувати роботу студентського самоврядування шляхом :
- залучення студради до планування навчально-виховного процесу в коледжі;
- організації школи лідера студентського самоврядування ;
- активніше залучати студентів 1 курсу до роботи в органах студентського
самоврядування;
2.Удосконалити систему інформування студентів та викладачів по діяльності
студентської ради через:
- розміщення інформації на сайті;
- випуску газети « Студентський вісник»;
1. Кураторам груп :
1.1.Відповідально віднестися до планування виховної роботи на семестр.
1.2.Запровадити проведення не рідше одного разу на рік проведення
відкритих виховних заходів;
1.3. Посилити індивідуальну роботу з проблемними студентами. Постійно
підтримувати зв’язок з батьками студентів.
2. Завідуючий відділенням :
2.1. Взяти під особистий контроль виконання плану роботи кураторів груп та
проведення ними виховних годин в групах ;
2.2. Завести журнал « Облік відвідувань занять студентами коледжу».
3. Стипендіальній комісії коледжу :

3.1. Розглядати питання про зняття стипендій зі студентів, що мають
пропуски занять без поважних причин;
4.Черговим викладачам :
4.1. відповідально відноситись до своїх обов’язків, належно контролювати
зовнішній вигляд студентів та порядок в коледжі.
ІІ. СЛУХАЛИ:
Квітковського С. В. голову циклової комісії соціально – гуманітарних
дисциплін про стан моніторингу якості ведення навчальної документації
викладачів циклу соціально – гуманітарних дисциплін.
ВИСТУПИЛИ:
Узунова О.М. викладач основ правознавства,яка доповнила виступаюча з
питання ведення навчальної документації з предмету.
УХВАЛИЛИ:
1. Роботу викладачів циклової комісії соціально гуманітарних дисциплін з
питання ведення навчально – методичної документації вважати такою, що
забезпечує виконання навчальних програм і навчальних планів з предметів,
що вони викладають.
2. Викладачам циклу :
- Переглянути та поновити навчально – методичне забезпечення з організації
самостійної поза аудиторної роботи студентів на сайті коледжу;
- Продовжити роботу викладачів над створенням електронних посібників з
предметів, що викладають та розміщувати їх на сайті коледжу.
3. Викладачам клінічних дисциплін :
- розмістити навчально – методичне забезпечення з організації самостійної
поза аудиторної роботи студентів на сайті коледжу в рубриці « Студенту»
До 27 грудня 2018 р.
- активно залучати студентів до створення навчальних електронних
підручників, презентацій, використання яких активізуватиме освітній процес,
поглиблюватиме знання студентів з предмету, розвиватиме їхні творчі
можливості.
Голова педради

М.П.Сосюкало

Секретар педради

О.М.Узунова

Протокол № 3
засідання педагогічної ради КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний
коледж»
28.11.2018 р.
Голова засідання: Сосюкало М.П., директор коледжу;
Секретар засідання: Узунова О.М., методист;
Присутні: члени педагогічної ради коледжу - 20 осіб

м. Яготин

І. СЛУХАЛИ:
Узунову О.М. методиста коледжу про результати внутрішнього моніторингу
якості освітньої діяльності коледжу.
УХВАЛИЛИ:
1. Визнати стан навчально – методичного забезпечення професійно –
зорієнтованих дисциплін достатнім. Викладачам продовжити роботу по
розробці та вдосконаленню методичного забезпечення навчальних
дисциплін.
2.Заступнику директора з навчальної роботи :
2.1Систематично проводити моніторинг результативності роботи викладачів
із студентами;
2.2 Постійно проводити моніторинг якості навчання, з’ясовувати причини та
рівень невідповідності результатів знань, а також здійснювати попередній,
поточний та підсумковий контроль для отримання інформації про якість
освітнього процесу в коледжі;
3. Головам циклових комісій :
3.1. подати заступнику директора з навчальної роботи розроблені ККР з
дисциплін .
4.Заввідділенням, кураторам груп :
4.1 Взяти під особистий контроль відвідування студентами навчальних
занять, постійно повідомляти батьків про рівень успішності та відвідування
навчальних занять студентами;
5.Викладачам – клініцистам:

5.1. Активізувати групову навчальну діяльність студентів на практичних
заняттях. Звернути особливу увагу на відпрацювання практичних навичок ,
заохочуючи сильніших студентів до роботи в парах із студентами, що мають
недостатню практичну підготовленість . Взяти за гасло «Навчаючись сам –
навчу інших».
ІІ. СЛУХАЛИ :
Малюченко Т.М заступника директора з навчальної роботи про стан
підготовки студентів випускних курсів до ліцензійного іспиту «Крок М».
УХВАЛИЛИ:
1. Продовжити роботу щодо підготовки студентів випускних курсів до
ліцензійного іспиту «Крок М».
2. Головам циклових комісій клінічних дисциплін взяти під особистий
контроль стан підготовки студентів до іспиту. Здійснювати моніторинг
результатів написання тестів на засіданнях циклових комісій.
3. Викладачам клініцистам постійно здійснювати роботу над помилками, які
є найбільш поширеними та типовими під час написання тестів.
ІІІ. СЛУХАЛИ :
Про персональну справу студентки 1 - В курсу спеціальності
«Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» Цвілюк Оксани.
УХВАЛИЛИ :
1. Порушити клопотання перед Службою у справах дітей та сім’ї Згурівської
райдержадміністрації про відрахування неповнолітньої студентки 1 – В курсу
спеціалізації « Сестринська справа» Цвілюк Оксани за власним бажанням .

Протокол № 4
засідання педагогічної ради КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний
коледж»
30.03.2019 р.

м. Яготин

Голова засідання: Сосюкало М.П., директор коледжу;
Секретар засідання: Узунова О.М., методист
Присутні: члени педагогічної ради коледжу - 20 осіб
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Використання інноваційних та інтерактивних технологій як пріоритетного
напрямку у навчальному процесі на заняттях з основ біофізики та медичної
інформатики.
Кошма О.М.
2. Діяльність викладачів навчального закладу щодо створення сприятливих
умов для повноцінного морального, психологічного клімату студентів,
формування творчої, мислячої особи ( результати моніторингу)
Яринич Т.В.
3. Розгляд та затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз підготовки
молодших спеціалістів спеціальності 223 « Медсестринство» за освітньо
професійною програмою «Лікувальна справа» та «Сестринська справа»
КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж» .
Сосюкало М.П.
СЛУХАЛИ:
Кошму О.М. викладача основ медичної інформатики та основ біофізики про
використання інноваційних та інтерактивних технологій як пріоритетного
напрямку у навчальному процесі на заняттях з основ біофізики та медичної
інформатики.
УХВАЛИЛИ:
1. Роботу викладача основ медичної інформатики та основ біофізики вважати
такою, що забезпечує виконання державних планів, програм з предметів, що
викладає.

2. Урізноманітнювати інтерактивні методи навчання. Викладачу розробити і
провести серію відкритих занять із використанням інтерактивних методів .
Методичні розробки занять представити в методичний кабінет.
3. Усім викладачам цілеспрямовано працювати над упровадженням нових
інноваційних технологій в освітній процес , з цією метою :
- продовжити вивчення теоретичних аспектів інноваційних технологій;
- забезпечити упровадження ключових компетенцій у освітній процес за
алгоритмом « знання – уміння – навички – встановлення компетентності) із
використання різних форм творчої активності студентів.
ІІ. СЛУХАЛИ :
Яринич Т. В. практичного психолога коледжу про діяльність викладачів
навчального закладу щодо створення сприятливих умов для повноцінного
морального, психологічного клімату студентів, формування творчої,
мислячої особи ( результати моніторингу)
УХВАЛИЛИ:
1. Активізувати роботу психологічної служби в коледжі. На засідання
методоб»єднання кураторів груп проаналізувати та виробити рекомендації з
питань створення сприятливих умов для повноцінного морального,
психологічного клімату студентів, формування творчої мислячої особи.
2. Надати практичну допомогу кураторам груп , в яких є проблемні ситуації з
питань формування здорового клімату в навчальній групі.
3. Провести психологічні тренінги для викладачів та студентів коледжу.
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Сосюкало М.П. директора коледжу про розгляд та затвердження звіту про
акредитаційний самоаналіз підготовки молодших спеціалістів спеціальності
223 « Медсестринство» за освітньо професійною програмою «Лікувальна
справа» та «Сестринська справа» КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний
коледж» .
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити та затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз підготовки
молодших медичних спеціалістів спеціальності 223 «Медсестринство» за
освітньо професійною програмою «Лікувальна справа» та «Сестринська
справа» КВНЗ КОР « Чорнобильський медичний коледж».

