
Рішення засідань педагогічної ради  

КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж»  
 

 

Педрада № 1 від 30.08. 2015 р . 

 

1. Про завдання педагогічного колективу на 2015 -2016 навчальний рік. 

    Про затвердження заходів щодо підготовки до нового навчального 

року. 

 

1.1. Підсумки роботи педагогічного колективу за 2014-2015 навчальний рік і 

завдання на новий навчальний рік, зазначені у доповіді директора коледжу, 

взяти до відома та керівництва у роботі. 

 

1.2.Затвердити заходи щодо підготовки до нового 2015 -2016 навчального 

року. 

 

2. Про розгляд та затвердження стратегії і перспективних напрямків 

розвитку освітньої та інноваційної діяльності навчального закладу. 

 

2.1. Схвалити концепцію розвитку навчального закладу на перспективу. 

 

2.2. Продовжити модернізацію матеріально – технічної бази коледжу для 

упровадження в освітній процес інноваційної форми навчання – комплексно 

– зорієнтованого підходу як основи формування високопрофесійного 

спеціаліста. 

2.3. Продовжити використання новітніх інформаційно – комунікаційних та 

Інтернет технологій в навчально – виховному процесі. 

 

3. Про здобутки та проблеми вступної кампанії 2015 року. Результати     

прийому за спеціальностями та завдання на 2016 рік. 

 

3.1.Інформацію  про проведення вступної компанії  в КВНЗ КОР 

«Чорнобильський медичний коледж»   прийняти до відома. 

 

3.2. Розробити заходи щодо адаптації  студентів-першокурсників до навчання 

з метою збереження контингенту . 

 

3.3. Активізувати профорієнтаційну роботу серед молоді, випускників   шкіл 

району, регіону.   

 

3.4. Розглянути питання поліпшення профорієнтаційної роботи на засіданні 

педагогічної ради.  

 

4. Про роботу структурних підрозділів у 2014 – 2015 навчальному році. 

 



  4.1.Інфомацію про роботу структурних підрозділів у минулому навчальному 

році прийняти до відома. 

  4.2. Скоординувати роботу структурних підрозділів у 2015 -2016 

навчальному    році відповідно до вирішення методичної проблеми коледжу.  

 

  4.3. Розробити заходи щодо реалізації методичної проблеми в коледжі. 

 

5. Про затвердження річного плану роботи закладу. 

 

5.1. Схвалити навчальний та робочий план  коледжу на 2015-2016 

навчальний рік. 

 

 

 

Педрада № 2 від   19. 10.2015 р. 

1. Педагогічна майстерність – запорука формування кваліфікованого 

спеціаліста . 

1.1. Розробити практичні поради для викладачів – початківців з педагогічної 

технології викладання : «Засоби активізації уваги студентів під час лекції». 

 

1.2. Провести анонімне анкетування всіх студентів коледжу по визначенню 

лауреатів студентського визнання серед викладачів.  

 

1.3. Підготувати методичні рекомендації по розвитку навчальної взаємодії 

викладача і студента під час лекції.  

 

2. Організаційні засади концепції проведення профорієнтаційної роботи 

в коледжі.  

        2.1. Організувати та провести День відкритих дверей відповідно до 

розробленого плану профорієнтаційної роботи.  

 

2.2. Розіслати на сайти шкіл області запрошення випускникам на Дні 

відкритих  дверей у коледжі.  

 

2.3. Запросити старшокласників міста на святкування Дня студента в 

районному будинку культури.  

 

2.4. Продовжувати участь у ярмарках професій, що організовуються та 

проводяться центрами зайнятості міст області. 

. 

2.5. Створити агітаційну групу з викладачів та студентів для 

профорієнтаційної роботи в  навчальних закладах області.  

 



2.6. Оформити фотоальбом «Літопис життя студентів Чорнобильського 

медичного коледжу». 

 

2.7. Провести виховні години в групах на тему: «На своє місце підбери гідну 

заміну». 

 

2.8. Провести тренінги в школах району на тему: «Молодь проти СНІДу». 

 

2.9. Провести акцію «Відчуй себе студентом».  

 

 

3. Успішність студента – якість роботи викладача. Про організацію та 

проведення предметних тижнів з навчальних дисциплін. 

3.1. Заступнику директора з навчальної роботи, методисту : 
-  Розробити графік проведення предметних тижнів у коледжі. 

-  Розробити Положення про проведення предметних тижнів. 

- Розробити Положення про проведення огляду – конкурсу навчальних 

кабінетів. 

- Переглянути та доопрацювати Положення про навчальні кабінети в 

коледжі. 

- Розглянути питання планування та проведення предметних тижнів, огляду-

конкурсу навчальних кабінетів на засіданні методичної ради. 

 

3.2. Викладачам : 

-  Підібрати змістовні заходи для організації та проведення предметних 

тижнів. 

-. З метою підвищення якості навчально – виховного процесу в коледжі 

посилити позааудиторну роботу  із студентами . 

 

3.3. Завідуючим навчальними кабінетами: 

- Ознайомитись з положення про огляд – конкурс навчальних кабінетів в 

коледжі. 

- Привести навчальні кабінети у відповідність до Положення про навчальний 

кабінет та підготуватись до участі в конкурсі – огляді кабінетів. 

 

4. Про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти. 

4.1.Заступнику директора з навчальної роботи : 

- Розробити напрямки моніторингових дсліджень для циклових комсій на 

навчальний рік. 

-  Питання щодо організації, методики проведення та критеріїв оцінювання 

досліджень розглянути на засіданні методичної ради. 



4.2. Головам циклових комісій : 

- Детально розглянути питання про моніторингові дослідження, напрямки, 

зміст, форми та критерії на засіданнях циклових комісій. 

- Взяти під особисту відповідальність проведення моніторингових 

досліджень. 

4.3. Викладачам : 

- Узагальнити результати моніторингових досліджень за відповідною 

формою. 

 

. 

Педрада № 3 від 15.12. 2015р. 

 

1. Про затвердження правил прийому до КВНЗ КОР «Чорнобильський 

медичний коледж»  на 2015- 2016 н.р.                     

                                               

 1.1.Затвердити правила прийому до КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний 

коледж» на 2015-2016 н. р. 

                                                         

2.Розгляд персональних справ неповнолітніх студентів Сердюкової  Ю.Р.  

(2-В) та Тищенко А.О.( 2-Б) 

  

2.1. Порушити клопотання перед відділом у справах дітей Яготинської 

райдержадміністрації про відрахування студентів ІІ курсу Тищенко Ані та 

Сердюкової Юлії з числа студентів медичного коледжу за власним бажанням. 

 

3. Про затвердження Положення про приймальну комісію в КВНЗ КОР 

«Чорнобильський медичний коледж» 

 

3.1.Затвердити Положення про приймальну комісію в КВНЗ КОР 

«Чорнобильський медичний коледж»  у 2015 – 2016 навчальному році. 

 

4. Про розгляд Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів в КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний 

коледж». 

  

4.1.Затвердити Положення про порядок переведення, відрахування та 

поновлення студентів в КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж». 

 

 

5.  Про розгляд Положення про переведення студентів на вакантні місця 

державного замовлення в КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний 

коледж». 



5.1.Затвердити Положення про переведення студентів на вакантні місця 

державного замовлення в КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж». 

 

 

 

 

 

 

Педрада № 4 від 11.01. 2016 р. 

1. Роль особистості куратора групи у формуванні творчого 

працездатного колективу студентів.  

 

1.1. Розробити методичні рекомендації, пам»ятки для кураторів груп з метою 

підвищення якості виховного процесу в коледжі. 

 

1.2. Кураторам груп : 

 -  Постійно здійснювати контроль за відвідуванням та успішністю студентів; 

 -  Вивчити умови проживання студентів на квартирах; 

 - Встановити контингент студентів групи ризику. Посилити  індивідуальну 

роботу з ними та їх батьками. 

 

1.3. Голові методоб»єднання кураторів груп, заступнику директора з 

виховної роботи : 

 

 - В кінці  кожного семестру на засіданнях методоб»єднання практикувати 

звіти кураторів про пророблену виховну роботу за семестр. 

 

 - Для батьків студентів 2 курсів систематично проводити батьківські збори.  

 

 

2. Стан виховної роботи  в коледжі. Роль студентського самоврядування 

в житті навчального закладу як реальної виховної сили в умовах 

демократизації. 

2.1. Кураторам груп : 

 - Відповідально віднестися до планування виховної роботи на 11 семестр. 

   Здати плани роботи до 11.01.2016р. 

 - Запланувати  проведення не рідше одного разу на рік проведення відкритих 

виховних заходів; 

 

 2.2. Завідуючій відділення : 



 - Взяти під особистий контроль виконання плану роботи кураторів груп та 

проведення ними виховних годин у групах ; 

 -.Систематично вести журнал «Облік відвідувань занять студентами  

коледжу». 

 

2.3. Стипендіальній комісії коледжу : 

-  Розглядати питання про зняття стипендій зі студентів, що мають пропуски 

занять без поважних причин; 

  

2.4.Черговим викладачам : 

- Відповідально відноситись до своїх обов»язків, належно контролювати 

зовнішній вигляд студентів та порядок у коледжі. 

 

Педрада № 5 від 25.02.2016 р. 

 

1. Про стан організації науково – дослідницької роботи викладачів та 

студентів, її вплив на якість навчально – виховного процесу в коледжі. 

 

1.1. Адміністрації коледжу : 

    - Включити НДРС як підсистему  в науково – методичну роботу коледжу. 

    - Призначити відповідальних за організацію, керівництво та проведення 

даної роботи голів ЦК та методиста; 

    - Скоординувати НДРС відповідно до Положення.  

    - Розробити методичні рекомендації щодо планування, організації та 

проведення даної роботи на наступний рік. 

    - Результати роботи викладачів з даного напрямку враховувати при 

проведенні атестації. 

1.2. Викладачам, керівникам предметних гуртків : 

- Активізувати роботу щодо залучення студентів до науково – пошукової, 

дослідницької роботи; 

- Відповідально підійти до обрання напрямку роботи з даного питання. 

Скоординувати та спланувати її. Кожному викладачу коледжу визначити 

індивідуальний проект, над яким він працюватиме протягом року; 

- Постійно розвивати з усіх навчальних дисциплін дослідницькі якості 

студентів, починаючи з перших курсів. 

1.3. Головам ЦК : 



- Стан та результати роботи викладачів з даного питання постійно 

заслуховувати на засіданнях ЦК ; 

- Роботи, які виносяться на загальноколеджну студентську конференцію, 

розглядати та затверджувати на засіданнях ЦК. 

 

2. Реалізація творчого потенціалу студентів шляхом індивідуально – 

особистісного навчання.  
 

2.1.Викладачам: 

- Під час складання засобів контролю рівня знань студентів та проведення 

практичних занять особливу увагу приділяти   диференціації навчання, 

враховуючи індивідуальні особливості студентів. 

2.2.  Практичному психологу коледжу : 

- Провести діагностичну роботу щодо вивчення індивідуальних, 

психологічних  особливостей студентів , на виявлення студентів, які 

планують продовжувати навчання та  розробити конкретні рекомендації для 

викладачів щодо організації роботи з цією категорією студентів.  

- Провести навчальний семінар з питань поліпшення взаємодії викладачів - 

кураторів  та студентів щодо встановлення довірливих стосунків між ними. 

3. Про результати моніторингового дослідження рівня підготовки 

студентів до ліцензійного іспиту «Крок М». 

 

3.1. Продовжити роботу в напрямку підготовки  студентів до написання 

ліцензійного іспиту «Крок М». 

3.2. Методичним керівникам переддипломної практики особливу увагу 

звернути на аналіз виконання тестів. 

3.3. Зі студентами, які мають задовільний результат тестування проводити 

додатково консультації з предметів з низьким рівнем знань. 

 

Педрада № 6 від 28 .04.2016 р. 

 

1. Про підсумки огляду навчальних кабінетів .  

1.1.Завідуючим кабінетами: 

- Завершити роботу по переоформленню паспортів кабінетів до 20.06.2016 р. 



- Поповнити матеріально – технічне та навчально – методичне    забезпечення 

кабінетів. 

1.2. Заступнику директора з навчальної роботи, комісії з огляду 

кабінетів: 

 - Провести експертне оцінювання кабінетів 24 червня 2016 року. 

 

2. Про підсумки проведення предметних тижнів з навчальних дисциплін. 

 

2.1. Вважати роботу по проведенню предметних тижнів у 2015 -2016н.р. 

задовільною. 

2.2.  Заслухати на засідання методичної ради викладачів, які не виконали 

план по проведенню предметних тижнів. 

 

3.Шляхи підвищення функціональної та фізичної активності студентів 

на заняттях з фізичного виховання.  

 

 3.1. Роботу викладача  фізкультури, керівника гуртка схвалити і визначити 

такою, що забезпечує виконання державних програм та планів. 

3.2. Продовжити роботу над формуванням у студентів засад здорового 

способу життя, організацію корисного дозвілля, реабілітацію та корекцію 

здоров»я. 

3.3.Розробити систему тренувальних вправ для підготовки студентів до 

участі у змаганнях із туристичної техніки. 

4. З досвіду організації самостійної роботи на заняттях з хірургії.  

 

4.1. Схвалити досвід  роботи викладача хірургії з питання організації 

самостійної роботи студентів на заняттях та в позанавчальний час. 

4.2. Викладачу хірургії : 

- Оформити матеріали з досвіду роботи для методичного кабінету . 

4.3. Головам ЦК : 

- З метою поширення та пропаганди узагальнити досвід роботи викладача 

Литвиненко Н.В.  

- Розглянути на засіданнях циклових комісій проблему «Роль самостійних 

робіт щодо активізації пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення 

предмета» 

 



 

Педрада № 7 від 30.06. 2016 р . 

 

1. Якість підготовки спеціалістів у навчальному закладі ( звіт про роботу 

ДКК). 

Голови ДКК 

1.1. Інформацію про якість підготовки спеціалістів у навчальному закладі 

прийняти до відома. 

1.2. Викладачам – екзаменаторам поновити еталони відповідей на 

екзаменаційні білети. 

 

2. Про шляхи подолання низької успішності студентів з навчальних 

дисциплін. 

                                                                  Малюченко Т.М., заступник директора 

                                з навчальної  роботи  

 

2.1. Заступнику директора  з навчальної роботи : 

- Взяти під особистий контроль якість проведення  консультацій викладачами 

та індивідуальну роботу викладачів зі студентами; 

- Під час проведення нарад, засідань постійно аналізувати роботу викладачів 

із невстигаючими студентами, практикувати виступи про роботу викладачів 

із порушеного питання; 

- Провести анкетування серед студентів з метою встановлення причин 

низької успішності. 

 

2.2. Викладачам : 

-  Організувати із студентами додаткові індивідуальні заняття з питань, у 

яких виявлено прогалини у знаннях; 

- Здійснювати поглиблений аналіз результатів тестування з кожного 

навчального предмету, та роботу над типовими помилками. 

 

3. Про перевід студентів на наступні курси. 

 

3.1. Перевести на наступні курси студентів, які виконали навчальний план та 

не мають академічної заборгованості (список додається). 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



2016-2017 навчальний рік 

 

Педрада №1 від 01.09.2016р. 

1.Про завдання педагогічного колективу на 2016 – 2017 навчальний рік. 

 Про затвердження заходів  щодо підготовки до нового навчального року 

та ліцензійного іспиту « Крок М». 

Малюченко Т.М. – заступник директора 

1.1.Заступнику директора з навчальної роботи,  завідуючій відділення, 

кураторам груп: 

- Посилити  контроль за відвідуванням занять студентів, взяти під 

персональну відповідальність пропуски занять. 

-   Продовжити здійснення моніторингу показників роботи  педагогічного 

колективу з метою подальшого вдосконалення роботи. 

  

1.2. Викладачам : 

-   Продовжити роботу по впровадженню новітніх сучасних технологій у 

навчальний процес з метою підвищення мотивації навчальної діяльності та 

якості знань. 

- 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. 

-   Посилити роботу з обдарованими студентами, готувати їх до участі в 

конкурсах, олімпіадах, змаганнях. 

- Завершити переобладнання кабінетів доклінічної практики в нових 

приміщеннях. 

-    Розпочати активну підготовку до ліцензійного іспиту « Крок М» з вересня 

поточного року з метою покращення минулорічних результатів. 

 

2. Про здобутки та проблеми вступної кампанії 2016 року. Результати 

прийому за спеціальностями та завдання на 2017 рік.  

 

1.Інформацію  про проведення вступної компанії у 2016 р.  в КВНЗ КОР 

«Чорнобильський медичне коледж»   прийняти до відома. 

 

2.Розробити заходи щодо адаптації  студентів-першокурсників до навчання з 

метою збереження контингенту . 

    

3. Посилити профорієнтаційну роботу серед молоді, випускників   шкіл 

району, регіону.  

 

4. Активно запроваджувати використання інформаційно-комунікаційних та 

інтернет-технологій в профорієнтаційній роботі. З цією метою постійно 

оновлювати матеріали на сайті коледжу.  

 



3. Про роботу структурних підрозділів у 2016 – 2017 навчальному році. 

Узунова О.М. – методист коледжу 

1. Головам циклових комісій, методисту: 

1.1. Спрямувати роботу колективу коледжу у 2016 - 2017 навчальному році 

на вирішення 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 у новому навчальному році наступні: 

- ЦК соціально – гуманітарних дисциплін: «Підвищення пізнавальної та 

творчої активності через запровадження елементів особистісно – 

орієнтованого навчання з використанням нових технологій»; 

- ЦК природничо – наукових дисциплін: «Використання інноваційних 

методів на заняттях природничо – наукових дисциплін та в позааудиторній 

роботі»; 

- ЦК терапевтичних дисциплін: «Формування професійно грамотної 

особистості, підготовленої до життя  і діяльності в умовах сучасного 

суспільства»; 

- ЦК хірургічних дисциплін: «Формування професійно – ділових якостей 

студента в процесі навчання»; 

- Методоб»єднання кураторів груп: «Формування особистості студента на 

засадах впровадження особистісно – орієнтованого навчання». 

 

1.3. Розробити заходи по впровадженню методичної проблеми на 2016-2017 

навчальний  рік та розглянути їх на засіданнях циклових комісій. 

  

 

4. Затвердження складу педагогічної ради та вибори секретаря педради. 

      Сосюкало М.П. – директор коледжу 

1. Обрати секретарем педагогічної ради на 2016 -2017 н. р. методиста коледжу 

Узунову О.М. 

 

2. Затвердити склад педагогічної ради коледжу на поточний навчальний рік. 

(список додається). 

 

5. Про затвердження комплексного річного плану роботи коледжу на 

2016 – 2017 навчальний рік. 

Малюченко Т.М. – заступник директора 

 з навчальної роботи 

1. Затвердити комплексний річний план роботи коледжу на поточний   

навчальний рік. 

2. Скоординувати роботу всіх структурних підрозділів коледжу на виконання 

даного плану. 

 

 



Педрада №2 від 27.10.2016р. 

1. Сучасне заняття – спільна творчість студента та викладача ( з досвіду 

роботи). 

Кузнєцова Л.П. 

1.1. Головам циклових комісій, викладачам : 

- Активізувати навчальну діяльність студентів, використовуючи 

інтерактивні методи: робота попарно, в малих групах, випереджуюче 

навчання, проектні технології та ін. 

- Провести відкрите заняття з української мови (за професійним 

спрямуванням) з використанням випереджуючого навчання та роботи в 

малих групах. 

 

1.2. Методисту коледжу: 

- Розробити методичні рекомендації з організації навчального 

співробітництва викладача зі студентами в процесі вивчення дисциплін. 

- Поновити та поповнити сайт коледжу методичними матеріалами з поза 

аудиторної самостійної роботи. 

 

2. Роль куратора групи в процесі адаптації студентів до нових умов 

навчання. 

 

2.1. Кураторам груп, психологу: 

- Здійснювати контроль та постійно проводити супровід тих студентів, 

які потребують посиленої уваги. 

- Постійно підтримувати зв»язок кураторів із батьками студентів. 

-         Провести роботу по виявленню соціально – неадаптованих студентів. 

 

 3. Про стан відвідування занять студентами коледжу. 

Карасюк Т.В. 

3.1. Кураторам груп : 

- Забезпечити постійний контроль за навчанням студентів та їх 

відвідуванням . 

- Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації 

студентів до навчання. 

- У кожному конкретному випадку відсутності студента невідкладно 

з»ясовувати причину, встановлювати місце його перебування. 

 

- Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють про пропуски занять. 

 

3.2. Психологу коледжу: 

- Проводити аналіз психологічного клімату в студентських колективах. 

- Проводити анкетування, індивідуальні бесіди, корекційну роботу зі 

студентами, схильними до пропусків занять без поважних причин. 



- У разі наявності  конфлікту у студентському колективі, що став 

причиною пропусків занять, надавати психологічну допомогу та вживати 

заходи для усунення конфліктної ситуації. 

 

3.3. Завідувачу відділення: 

- Контролювати роботу кураторів та практичного психолога щодо 

виконання заходів з профілактики пропущених занять. 

- Взяти під особистий контроль студентів, що мають пропуски без 

поважних причин. 

 

4. Про стан виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад. 

  

4.1. Інформацію про виконання рішень попередньої педради прийняти до 

відома. 

4.2.Продовжити роботу по виконанню рішень, які потребують 

довгострокового виконання. 

 

  

Педрада №3 від 28.12.2016р. 

1. Про захист власної педагогічної системи роботи викладача. 

Презентація педагогічних технологій. 

Кравченко Т.В. 

 

1.1. Роботу викладача акушерства та гінекології Кравченко Т.В. вважати 

такою, що забезпечує виконання державних планів, програм та галузевих 

стандартів. 

 

1.2. Методисту коледжу : 

- Оформити в методичному кабінеті коледжу педагогічний досвід роботи 

викладача акушерства та гінекології Кравченко Т.В. на тему: «Розвиток 

пізнавальної та творчої активності студентів на заняттях з акушерства та 

гінекології». 

  

1.3. Головам циклових комісій : 

- Розглянути на засіданнях циклових комісій проблему «Роль 

самостійної роботи щодо активізації пізнавальної діяльності в процесі 

вивчення предмету». 

- Розробити методичні рекомендації з питань активізації пізнавальної 

діяльності студентів на заняттях з клінічних дисциплін. 

 - Надати практичну допомогу молодим викладачам із питань методики 

активізації пізнавальної діяльності на різних етапах проведення занять. 

 

2. Стан підготовки студентів випускних курсів до ліцензійного іспиту  

«Крок М». 

Малюченко Т.М. 



        2.1 Затвердити заходи щодо підвищення ефективності підготовки 

студентів випускних груп до ліцензійного іспиту « Крок М». 

       

 2.2. Викладачам – клініцистам : 

- Спрямувати роботу відповідно до реалізації заходів в навчально – 

виховний процес. 

-  Задіяти роботу тренажерного  кабінету з підготовки студентів до 

ліцензійного іспиту. 

- Організувати роботу по підготовці до іспиту «Крок М» під час 

переддипломної практики студентів. 

 

3. Про переведення студентки ІІ курсу відділення «Лікувальна справа» 

Усатенко Тетяни з контрактної форми навчання на державну.  

 

3.1. Відповідно до положення «Про переведення  студентів на вакантні місця 

державного замовлення КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж», 

схваленого на засіданні педагогічної ради протокол №3 від 15.12.2015р. та 

поданої заяви  перевести студентку 2 курсу  відділення «Лікувальна справа» 

Усатенко Тетяну з контрактної форми навчання на державну, 

 

 

Педрада №4 від 19.01.2017р. 

 

1. Про затвердження правил прийому студентів в КВНЗ КОР 

«Чорнобильський медичний коледж» на 2017 рік. 

 

1.1. Затвердити правила прийому до КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний 

коледж»  у  2017 р. 

2.  Про затвердження Положення про стипендіальне забезпечення 

студентів  КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж». 

2.1. Затвердити Положення про стипендіальне забезпечення КВНЗ КОР 

«Чорнобильський медичний коледж». 

2.2. Спрямувати роботу відповідних структурних підрозділів коледжу 

відповідно до цього Положення. 

3.  Про затвердження  Порядку формування рейтингу успішності 

студентів. 

3.1.Затвердити порядок формування рейтингу успішності студентів у КВНЗ 

КОР «Чорнобильський медичний коледж» для призначення академічної 

стипендії (додаток 1 до Положення). 

  



3.2.Встановити загальний ліміт стипендіатів коледжу в межах 45 %. 

 

3.3.Визначити ліміт стипендіатів по відділення та курсах : 

2 курс «Лікувальна справа» - 12 осіб; 

2 курс «Сестринська справа» -  10 осіб; 

3 курс «Лікувальна справа» - 13 осіб; 

3 курс «Сестринська справа» - 13 осіб; 

4 курс «Лікувальна справа» - 14 осіб; 

4 курс «Сестринська справа»  -  13 осіб. 

 

3.4. Затвердити перелік показників оцінювання навчальних досягнень 

студентів та додаткових балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


