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Про проведення засiдання
педагогiчноi ради
ВiдrlОвiдно ;ltl llJlalt\/ роботи itалt'янеrtь-Подiльсьliого \,IедlltIгtоI,о 1,rlр1.,,иrца 2_r
ttерВНЯ вiдбу;tося ;асi.tагtня педагtlг,i.tttоТ
рiiди, на яко]\,t\/ б1,,rи I)o]i.lrllly I
настчгlгti п t{Ta}t I{я
1. ФОРМУВаttltяt гtРОСРесiiiно-творLtих r,,MiHb сr\,денr iB в iннtlвацiйtl(lп,lr, гlсl",ti
ocBiтHboi дiя"цьнсlстi пiд LIac вt,iкладання спецlа-lьнtI\ дисL{игl_цirt liii
спецiал btlocr-i Техн олоt-i i м едичноI лiагттостиI(1,1 га лi Kr. ва н ня
2. Обговоренгrя ре,]\/ль,IаI'в лiltен:зiйнtтх iспиr,iв крок N4 JliKy,BarbHa
cI]PaBa. KpO}i Nl 'rехно;ttlгii цgди.tноi дl'агностикtt l,il лiкr,ваitгlя.
ознайопtllення з tlIдс}.Nлками робот,и f{ержавноi KBa,riclliKalliiiHoi Kt,lHl icli
ЩОДО ПРИСВ()€]ННЯ ltвалiфiкацlТ молодшиlt ct-lettiaлtcTiiпt cllellla_цbHtlc,tei:i
Лiку,вальrlа справа. 'I-ехrrологiТ меди.тноi zцiаггtостикlt Til _riK\ tзl_tнrtя.
ана;,riз анке,г\,,вання виr]чскникlR,
З. Аriалiз рез\,JIь,гатrв fieprKaBHoT пiдсчмковоi ar-ecTartiT.
4. Затвер;rхtенt-tя освiтнi.ч лрограN,| та HaBIlaJlbHиx п;tаttiв гtа tlовий 20l820l9 навtlilль}lий piK- попереднiй розlrодiл rraB,tajlblloгO НiltsitНl'i}I(еt{Fiя
викладачiв.
5. IНtflОРпlацiя rrptl викOнаtIня попередtriч рiшеrrь llc.-tal tlt i,tHol l)i1_1и.
I

.

Перше

1,1t{TaHHrl

Формчвання професiйно-тtsорtlих vпtittb с,I),деlll lt]

iННОВацiйLlо\4\' llолi

ts

ocBiтHboi дiяльностi гriд час B|,iK.]la,rlaltIlrt
спеttiальних :tисцttп;ttн Hal спецiа.пьнос"t,l Техноltогii' п,tеди.tгttli

ДiаГНОС'ГикИ ta лittу,вання догlовiла 1,ojloBa цик,цовоi N{етоди,lноt' t<olt4icii

Стоцька (),В.

Друге питilння Обговорення ре,]),льтаllв лiценlзiйtlи.х iсгrиriв Kpor.. N4
ЛiКУВальна сгIрава" крок N4 Технологii ьледичноТ дiагност,t4liи ,la .,titt\BltHttя_
ОЗНаЙО:itлеНня з пi/lсчь,tкilr\,lи роботи fерясавноi rtвалi(liкацiйноi Kolticit шtr.tti

присвосння KBa,,ticPirtaчiT Nlолодlхипl сttецiалiстап,t спсL{jа-,tьносrей JliKr,B;utbtta
справа, Технсl;lогii медичноi дiагносIики ta ,liKvBaI{ltя, анil:ti:з анкеt,\,ваttня
вилускнИкiв дtlгlовiли завiдувачi вiддiлегrь ЛiкувальIIil c1,IpaBa Alэcerrror,. 'i']l
лабораторна дiагностl4ка Бiньковська У.Т.

Гретс питаtIня Аналi:з ре:]\,Jiьтагiв l(ep;r<aBнoT пiлсt,мковоТ атес:тацit' ,ltсllttltзi:rи
гоjтови циклових N,{еl"одиttt{их r<оп,rrсiйr загальноосвir,ньоi пljtго IoBIill l iI
г)/манiтарних jlисцllплiгl L{icap T'.l.
Четверте

пIlтання

За,гвердлtе}lIJя освiтнiч програN{ т,а навliil..]ltэни\ Il.]lilt{lt]

tli.i

20l В-20 l 9 навчальний piK. попереднiй розпt,lдt.;l FIавtlал ьt]о1,0
]{аВаНТа)tеННЯ BllKJlllilatlrB доповiJlа зас,г\пнllк,fиректора,-] навtlальнtti'робо1,и
N4ошак T N4.
П'яте пиl,аt{lIrI гlро викоl{а}{trя полередн1\ plшeI{b .цог]овiла сеr<llе,гаlэ
педагогiчноI ради Яrсчбовська Г. М{.

новий

ЗаСЛУХаВtЛИ ви шеперерахованi пи ган

н

я пе.]а гогi.lна рада

}"х ваJI LuIа.

l.

Затверлrrr,и Освiтню llрограл.rr,профiльноI середньоТ освrти гtiдltll()lJliи
N,IолодI]Iих спецiаltстiв на ocHclBi базовоi' зага-lьrrоi ce1"le;]t;bot clcBiTtt гlt
оприлюJlнити Тi на веб. сайтi .ччилиша. Вi;rповiдальнil NIortrart T.ý'l.
2. Обрати вибiрковсl-сlбов'язltовltN,ltt предл,lе,гаN{и пl]едNцс,т,лt N4ис,I,еLt-tt]о"
Iгlфорrrаl иrса.

3. Обрати clleIIKvpcll

<Анатошliя ;lrодинlt>. кФilзiологiял>. <()cHoBlt еt<t-l:lогii
т'а про(li:Iitl{,ги.tноl'лtедиl{иt]и)) на спецiа-llьнt-lстi 22З N4едсестри}{сl,iJо,lа

КАнатоь,tiя l фiзiолсlгiя>, <<Гiстологiя lз,гехнiкокl гtcttl;t,.,lli.tHttx
дос;riд;кень)) t{a спеt]iальнос,гl 22zl Технолсlгii меди.ttlоi дiаггrос,]
лi кlrванrlя,за освiтньо-про(lесiйнок-l

1.

5.

,t|t

програN,lою.

Зат,вер;tити ОсBiTHьо-гrроdlесt йнi програNIL{ сгlецiал ьностer.r 22З
N4едсесlpинстtsо Лiкувальна справа.22з Nlе;lсесr-ринство AKvtttepcbKa

справа" 224 ТехнtllrогiТ медичгtоТ дiагностики ,Ia .lrlK1 вангtяt
Затвердlr,ги робо.li навчытьнi плани лiдготовки N4олодших сгlецlа:tiсгiв
спецiiъtьttостей 22З N4едсестринство Лiкувальна справа. 22З

нство Акушерсь ка справ а. 224 -['ех но_l о гi i пl e:tl t,
дiагностики та ;lil..l, ванttя галузi зн;iпь 22 OxoptlIta здор0l]'rl.
Медсес,гр

6,

икt.{

tl

tt

to i

Затверttllт и Гl cl:t сliкення пl]о п оI)я док в i дlэах\, ван H rl, l ерер t{l]a н rr
навча}tня _ поtlt] вл еtl н я t переведення осi б. я кi ttitlз.tак)ться Kzrir,l' я it et tbПОri;IЬСЬК()Nl\ \lеДllчноj\l}, ) чи.-lишi. а TaKo/li на_lання iil aKale\li,ttttli
I

вiдпустки

1-I

7. Виклада.lаN{ п1-1гот\,ваl-и для затверджен}lя робочi llавLiальнi ltptlгpatп,ilt
Дисциплiн Ia }lавLiitльно-]\{етоли.tнi ко\,lплекси до 0I . вересrrя 2() l8 poKt"
вiДповiдll0 HoBI,1x FIавчаJIьних пJIilн та програN,I пре._t\{еliв га J,ttctttttt,titt.
Вiдповiдальнi I-оJI ов [I t{икло BIlx ýl етOдиLlн их l<oп,r ici й.

8.

методичних коь,liсiй перевiр}1,I]4 l,а lIlitгоl\,в;llt4 llJIя
затверд)IrеFIня робочi Ilавчальгti прог1-1ами дисLllIlt.;liн вiдlltltзi,ltlt-iх
t<опл i cili, вiдгrо вiдаль Hi голови циклови х lие,т од1.Iч н ш х Ktl пrici l:t.
9. Засr,у,пник},дирекl,ора з навчальноТ роботи до 01.09 20lB poKv
затвердити робочi HaB.la,,tbHi llроr,рап,tи, вiдповiдальнllii зttстчпниtt
директора i нilвLlальноТ робоr,rl.
t0. Завiлувачt,вiддiлення Лiкув;шьнii слрава ApcctrroK Т.Л.. Jlабtlраторна
дiагнос,гика БiнbltilBcbKiй пiдгоrvвати наказ та графlк перезда.л
студен,tаi.л Горсlбrlю, Василiвськiй. Кори,lгlику. I[ерелба.llrти реЁс,r1lltчiкr
на ЗНО з \/краТнськоТ ш,tовlt у 2019 рошi для ст\,деtt,гilз. lllt) оll)иlr,lали 2.З.
бали за результатаN4и l|ПА з r KpaiHcbKtli'rloBtl у 201В ptlrti: KBacttlt<РаТнчvк, Баб и ну. Пе,гро Bi й, Ро,з\,п,t ня к. Вiдrlо вiл:t,, lbrllt ;\рсен lo к "I'..l I.
l l. ЗаСТУrlН1.1i{)/ дtll]ектора з виховноl роботи, iHclTc,Kl ol)\ rtarpiB ,та
I-о.цовапл liикJIоI}l4х

коN{ендан,l,\I |,чрl,о}I(итк\, продов}Itити процес виселення

1]

г,\,рl-ох(11,1,к\,

х прож!rвii{очих осiб;
12. Усiпц викладаtrаш,t пройl,и Kypcll гtlдвttщення квалrфiкашii. ст,а;rtl,вАI-Iг{я :J
KoTtHoT дисциплiни_ як), виклада€, педагогi.lний праtliвник до
з0 08.20I 8.
lЗ. I1роловiк[4,1L] l]аIlровадження IIо,гокових теорет}ltIгlих занять з 0l .09.20I
сторон

Hi

8

рок},;

Yci\l

l)ill()pa\l ака_lсNli,tних l р\,п провес ги цi.tt,oBi tllc ll)\,KTa;ttt tIt,,. to
lloвo.tiliellllя сгrlен гiв tta Bo:i. на _]Opol il\. в .rici
l5. ВиклаJа,lа\l K.lliHi.tttи\ _]исцип-liн ttосll.-lиIи сlрагегiкl пi.tl о[()l}liи
ст,улентiB до лiцеtlзil.iного lспtlт\, крок М.
l6. YciM викладача]\,I працювати над вtrробленняь,t е(lективних страт,егiй
учiння i вiдrrtlвiдни\ те\ноJоI,1й . спря\{ованих Hil ]HaL{Hc lloкpitlltaнHri
,tHaHb. r rtitlb. навиttiв. пiдвишення якiсrtоl ,l ll()KilJIlllKa j li()ilill\)i
дисциллiни та загального яttiсного ilоказника по уtlилI,1щ\,
t7.l1раuювати t{ад пOсиленням якостi професlйllо-гtракrичнtli гliдгоr-овttи ;
клiнi.t них лtlс tttt пл i н шляхо,\,I впровалження Be, l ipHi x. н1 .1 н и х ttер г),, t]аl] ь
студентiв tl вiддiленнi. позааудиторноТ робоr,и в l<;iбiнет,ах дсlк.цiнi.ltlсli
l+.

t\\

прак,т,ики.
tB. ГIролоIз)I(и,I,IJ
BHYTpi
It).

шt гl

роботt, над [{ДР

t,oi,u еди цt]ни

Улосконil-]lи,l

и

студегlта\,I1.1

t]

гlrр,l

Kilx гrедiатрii

l,i]

.

caпloocBil1

виклil,-tа,tiв ш.lя\о\l

Bi.tBi.l1 ltalIlt)l

конdlереrлLliй гrри ВНЗ IrI-IV рiвня акlэедиrаuiT.
20.

Пролов)I(I4ти професiйно-орiентацiйну робот\, LшляхоN{ t)praHi ;ацi
плi ськи х акцi il сан iт,арно-просвi тн и цького \арактерч,

t

21. Пiдвиlt{\/ва1 и piBeHb професiйноi Kol\lпeTeHTHtlcTi
уДосконалення iнди вiдr ального стилк).

22.

Вивча,глt r<раший педагсlгi.tний досвiд

tll.ця.\оN1

виклада,liв ittшlttx цикjlORllх

комiсiй
23. Акr-и t]HO вl.tкорис-],ов}/Iза,ги

24.

сучаснi освi,гн i техгtологiТ.

Пiдвишуватtr iHтepec до прос}ес i йноi

сапл

оосвiти й

сап,t

сlвдос коll аJlеtl l tя.

25. Встанов}lти лiryriт,стипегtдiатiв за результатN4и другOго се]\,1сс,гр\, ,iijlrl
кохiнсl го K"vpcy, кtl iKH оТ с.п ецiал ь н ocTi 4 0 О,'о.
26. BcTaHoBи-г}l;riMliT стигtеtlдiатlв за рсз!1,1ьт?тNlи Bcl,yIIJl}ix tзиllробrrвiiнь
для кOжног,о l{_\ pc), Ktl,KHt)T слецiа-.tьнсlс-r,i 409rt

вирiшеннi ltитання Iцодо отримагlt{я с-гyдентаNlи сироl,itN|и
соцiальних сl-ипендrй не Rраховувати до рейl,инl,ового ба-гtч отри\{il}{\,
негатив1-I\,оцitlкч при складаннi /[I1A у,формi ЗНО.

27. . ГIри

28. [JикладачLii\.{ yKpaiHcbKcli мови. icTopiT Уr<раТни_ }1аtте\Iатl.{ки tliдt,tl,t,\Ba,1,14

матерiали щодо пiдготовки ст),,дентiв до
перерахOt]аних предь,rетiв 1, 20 l 9 por_ri,
N,IеТОДl]l-{Iri

/{ИРе KTtlp

j
)/Lj и

I

t,l

il_lа

зда.-ti

ЗНО

В,С.

з

It;rиr,r

