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06 ТРавня 2019 року вiдбулося засiдання педагогiчноТ ра/tи. ;ic
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1. ТВОРЧе ВикОристання iтрогресивних технолOгiйl HaB,;ali}-irt ,i]:i c\Li|i{_,iji.rrПРИЙОмiв Педагогiчноi технiки у процесi вик-гt?]данliя Clicilii.},.ti;l]iii.
ДисциллiН на спецiальностi 224 Техно.тiогil' ltцcr,tl.iolHoi' дji;г,il{]t_]li.jl.,:: jl!
лiкvванt-tя. Стан готовностi стчленr,iв r чилиша [(} i ,,1,1; .l!ilL:, ,, i:,
iспиту Крок Ir,{
2, МlЖДИСЦиплiнарна iнтеграцiя як llроцес L]l;t[i{,iij"r}i-,ilijя 1,1:j,,,_:t...r.,
;

.

l

освiтнъого процесу,

З. iННОВаЦiйнl Пiдходи в реалiзаr_tiТ змiстч i;l ri{ j.., iii_. i1,1iil,,i,i. i,l,]:lii.:
ГУМаНiтаРнИХ i соцiально-еконоплi.tних дисiltll|,,t}ii { гirri i ii.:iil:i,],,:,l
(_]

;

ЗНО з yKpajgcbKtll rtq,;ill.t t;i i,.;t:1,1;: Yi,,i;::i:il,:
4. СтаН пiДготовки студентrв IV курсу спецiальностr K'ПiKlBariiltli1 ultp,;,liirlr,
СТУДеНТiВ УЧИЛиЩа ДО здачi

до переддиплоN{ноi практики.

ГIерше питання висвiтлила голова

цtaKitOBtiT }:idt tU{иLl{I0i i,.r),\l !,",,;
сПецiальних дисциплtн спецiальl-лостi K"rexHo.]toг,ii' r,lg.лpilitl{ll t;lir l:,ii.,] l
та "пiкування)) Стоцька О.В.
i

Дру.е пLlтання доповiла викладач
Третс

питання

доповlла

b{iKprэбiil.;ror ii'{_',;ilr)ri;-;

гоJова

ll|iы. l{)зi,i

}i,
,!\.,,.,l);,iiJ

гчмаFlilаtrlни\ та соriiально-екOноviчних дисltр.l:i:ttлл I it,l;;;, I

{.,1

i

ЧеТ'Ве;rТе ПИТання доповiв завtдl,зз,l }1зBL]з,ili:;l,-}*Btri,il,jiiij:ir}li}li|,r:iil,;1l;iii]l

Юрков С.1.

",

враховуючи вищевикладене, педагогiчна рала ухвалила.
1.Проловжити роботу педагогi.lного колективу в руслi суь,iлiнного виконал-lt]я
своТх слухtбових обов'язкiв для забезпечення яксlстi освi,ги ш,Iях()i\{
впровадження су{асних iнновацiйних технологiй в освiтнiй процес З
охорOни прачi робота ще не завершена.

Постiйно. Вiдповiдальнi: адпiiнiстрацiя

),.lliлиIl[i].

голови L[X/[K, викладачi, iнxceHep з охорони прашi.

2, Пролов}кити впровад}кення iнновацiй в освiтнiй гrроuес, i(oсlpi{иity,Bill,и l,|]
стимулювати пошук ефеггивних технологiй, дослiдницьKtll'1lобоrи сгl]ор*ljlI}i
авторських програм, навчально-методичних комплексiв вiдгrовiдrlо ло нOвих
навчалъних планiв.
Постiйно,
Вiдповiла:l btti.
адмiнiстрачiя училищэ, голови ЦМК, викладачi.
3. Популяризувати досвiд роботи викJтадачiв y ьlетодиttнt4х rjllrt?lнt]ях. liсоiэirs.

Постiйно.

Вiдповiдалънi: адплiнiстрацiя }llи.,]l1It1;l гс.l1i.lвii i i|i,ii.,,.
викладачi.

4. Активiзlrвати участь педагогiчних працiвникiв },tlI,1,tl.iliiil tз ilttttlil:iiiiйttltl
формах профорiснтацiйноl роботи. Постiйно.
Bi"trltэBiдa;lbiri

адrчliнiстрацiя училищ&, голови ЦIVIК, викладачi.

5. Головам циклових методичних Korvriciй пiлготуваги для зда.ri

",Bjl

проведення професiйно-орiентацiйноТ роботи, проведеноi вик.]lадi,}i{аN,lи,
молодi впродовж навчального року до 25 червня 2а|9 року

ll

IIi}t

(]fl]!,:I

Вiдповirа.rьнi.
адмiнiстрацiя училища, голови LIN4K, викладачi.
6. Кураторам академiчних груп сформувати звiти щодо коllтиi]геFI,I,\, с,глj]еtir iв

на кiнець навчального року для пiлрахунку поперед}{ьоt,о

наванта}кення на

2019-2020

Hillзttiulbl{()l,tl

навча"llьний

до 27 06.2019 року

вiдпсlвiдальtli
куратори академiчних груп.

pirt

7. Викладачам rIилища загIовнити iкурнали акадеьлiчних груll, e;Je}fll)oi;H;
журнали, залiковi та екзаменацiйнi вiдомостi для вt{асIJого та ефеrп,}4вгl{}гi]
завершення навчального року та складання рiчного звiт\, робоr,и 1,чилишtа.

27.06.2а19

j]i:,

po}i\,

Вiдповiдальнi. адмiнiстрачiя у{илища, голови ЦМIК, виклада.ti,

8.

Кураторам академiчних груп другого курсу зiбрати запрошенняперепустки студентiв для проходження ДПА у формi ЗНО до 15 05.20i 9 року-,

Вiдповiдальнi: куратори академiчних груп.

9, Забезпечити супровiл стулентiв других KypciB

спецiыlьrrостей

Медсестринство Лiкувальна справа та ТехнологiТ медичноТ дiагнос:тикt{ ,I,tt
пiкУвання для здачi ДПА з украiнськоi мови, icTopii Украirrи? матемLlтики \/
фоРмi ЗНО кураторам академiчних груп: Мазур T.l., Возович А.А., Дзiкеlзи.l
А.В., Стоцькiй о,В, та викладачам I_{icap T.I., Якубовськiй A.N4., Llорнiй А N4..
Чернеrrькiй Н.Й., Семеновiй В.В., Косигiнiй А,А. згiдно графiкiв ,l-il ];}
встановленими списками.

10. ЗВiЛЬнити вiд ДПА та ЗНО стулентiв другого курсу,

сtrецiа;lьtiOс,гi

\4едсестринство Лiкувальна справа:
1. ГУненко Анастасiю Олегiвну ( Заключення ЛКК Кам'янець-Подiльськоi
мiськоi дитячоi полiклiнiки М1 ЛЪ 2512 вiд l8.0З 20] 9 poKlz }t! 25l2 );
2, ПРОкОПоВа Iллю Олександровича (п.8 Наказу N{iHicTepcTRa освi,ги 1 науки
УкраТни 07 грулня2018 року Ng 1Зб9 кПро затверд)liення Порялку провеi{енtlri
ДеРЖаВноi пiдсумковоi атестацii>, довiдка Кам'янець-ПодiльськOго I-iBK Л::,]
вiд 11 .02.2019 року Jф 16
11. ПеРеЗарахУвати оцiнки за ffПА iз aTecTaTiB про повну загальнy cepejtнi{)
ocBiTy наступним студе}lтам вiдповiдно до ixHix заяв та копiй aTecTaTlB:
- Ор"щук

!.М..

М.В.
1]. Вiдрахувати зi спискiв студентiв Лисенко Христину, сl,удеtllк]- третt{)i.i]
КУРСУ, КОНТРакгноi форми навчання, сгrецiалъностi Технологii меди,lгtоi
Дiагностики та лiкування, як таку, rцо не з'явилася для здачi.екзамегrацiйноТ
- Ковальчук

cecii.
12.Викладачам клiнiчних дисциrrлiн проводити пiдготовкy ст}яеF{тiв до зда,ti
лiцензiйного iспиту крок М, починаючи з другого курсу
Протягом року, Вiдповiдальнi викладачi клiнiч ник дисцишлiн,

fi ирекr-о1]

\/t I t{jl
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В.С. Кличl

