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ПРОТОКОЛ № 1 

від 27 серпня 2019 р. 

м. Рівне 

З а с і д а н н я  Вч е н о ї  р а д и  

Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради 

Присутні: 

Сабадишин Р.О., Баб'як В.І., Оксюта В.М., Хмеляр І.М., Бухальська С.Є.,  

Якимчук В.О., Проказюк С.В., Артеменко Л.В., Носко І.П., Палапа В.В.,  

Штрімайтіс О.В., Коробко Л.Р., Туровська І.О., Рижковський В.О., Герасименко 

Л.В., Таборовець Л.М, Гашинська О.С., Лукащук М.М., Стернік В.М., Дем’янчук 

М.Р., Карпюк Н.В., Баб'як О.В., Кукурудза І.Р,, Ліннік Ю.В., Зубілевич М.І., 

Чижишин Б.З., Маркович О.В., Мелесь Т.П., Петрук О.Р., Олійник Ю.О. 

Порядок денний: 

1. Інформація про роботу Вченої ради у 2018/2019 навчальному році. 
Результати виконання ухвал Вченої ради за 2018-2019 н.р. 

2. Розгляд та затвердження плану роботи Вченої ради на 2019-2020 н.р. 
3. Визначення пріоритетів науково-дослідної роботи та затвердження Плану 

наукової роботи Академії на 2019-2020 н.р. Затвердження графіка 
проведення наукових конференцій, симпозіумів, форумів. Розгляд та 
затвердження плану роботи КЗВО «Рівненська медична академія». Основні 
напрямки діяльності у 2019-2020 н.р. 

4. Про результати вступної кампанії 2019 року і завдання щодо організації та 
забезпечення набору вступників на 2020/2021н.р. 

5. Про організацію освітнього процесу в КЗВО «Рівненська медична 
академія». 

6. Затвердження основних положень діяльності КЗВО «Рівненська медична 
академія». 

 
7. Звіт про роботу приймальної комісії КЗВО «Рівненська медична академія» у 

2019 році. 

8. Різне. 
 

1.СЛУХАЛИ: Інформацію про роботу Вченої ради у 2018/2019 навчальному році. 
Результати виконання ухвал Вченої ради за 2018-2019 н.р. 

mailto:m_college@icc.rv.ua


1.ВИСТУПИЛИ: 

Хмеляр І.М., яка зауважила, що згідно з планом роботи на 2018-2019 н.р. проведено 

8 робочих засідань Вченої ради. Протягом року основними питаннями, що 

розглядалися під час роботи Вченої ради, були: планування науково-дослідної 

роботи Академії, впровадження в освітню практику результатів досліджень за 

науково-дослідницькими темами, контроль за якістю виконання тематики 

відповідними структурними підрозділами. У звітному році Вчена рада 

традиційно приділяла увагу кадровим питанням, підвищенню науковцями 

свого фахового рівня, координації та співробітництву з іншими освітніми 

установами. Подальшої уваги потребують питання, пов’язані з пошуком 

шляхів оптимальної організації наукової діяльності викладачів, 

упровадженням результатів проведених наукових досліджень, здійсненням 

моніторингу їх упровадження освітньою діяльністю КЗВО «Рівненська 

медична академія». 
1.УХВАЛИЛИ: 

1.1. Забезпечити оптимальну організацію наукової діяльності викладачів. 
1.2. Здійснити моніторинг упровадження наукових досліджень. 
1.3. Забезпечити дотримання рекомендацій до навчальних планів, 

затверджених Вченою радою у 2018-2019 н.р. 
1.4.Здійснити контроль за дотриманням ухвал, затверджених Вченою радою у 

2018-2019 н.р. 

2.СЛУХАЛИ: Розгляд та затвердження плану роботи Вченої ради на 2019-2020 н.р. 
2.ВИСТУПИЛИ: 
Сабадишин Р.О., який зазначив, що Вченою радою заплановано 6 робочих засідань 

та 2 позачергових, а також проаналізував план роботи.  
2.УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити план роботи Вченої ради на 2019-2020 н.р.. 
2.2. Забезпечити впровадження у Академії електронної платформи для обрання 

студентами вибіркових дисциплін та оцінювання якості процесу 
викладання й навчання. 

2.3. Здійснити модифікацію платформи Moodle з метою розширення її 
ресурсних засобів для інтерактивного навчання та розвитку «м’яких 
навичок» здобувачів, розробити відповідні рекомендації 

2.4. Забезпечити дотримання рекомендацій до навчальних планів, затверджених 
Вченою радою у 2018-2019 н.р. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3.СЛУХАЛИ: Визначення пріоритетів науково-дослідної роботи та затвердження 
Плану наукової роботи академії 2019-2020 н.р. Затвердження графіка проведення 
наукових конференцій, симпозіумів, форумів. Розгляд та затвердження плану 
роботи КЗВО «Рівненська медична академія». Основні напрямки діяльності у  
2019-2020 н.р. 
3.ВИСТУПИЛИ: 
Штрімайтіс О.В., яка зауважила, що необхідно стимулювати публікаційну 

активність працівників Академії, активізувати проведення досліджень на базі 
закладу, які мають інноваційний характер. Оксана Вікторівна запропонувала 
створити Положення про рейтингову систему оцінюванння діяльності 
науковця. 

Хмеляр І.М., яка довела до відома присутніх, які звходи на базі Академії 
заплановано провести. 



3.УХВАЛИЛИ: 
3.1. Затвердити План наукової роботи Академії 2019-2020 н.р., 
3.2. Затвердити графіки проведення наукових конференцій, симпозіумів, 

форумів., розглянути та затвердити план роботи КЗВО «Рівненська медична 
академія». 

3.3. Провести серію тренінгів щодо правил публікування в періодичних 
виданнях, що входять до категорії А/Б та світових науково-метричних баз 
даних Scopus та Web of Science. 

3.4. Продовжити роботу щодо активізації публікаційної діяльності працівників у 
періодичних виданнях, які входять до світових науково- метричних баз 
даних. 

3.5. Провести на базі КЗВО “Рівненська медична академія”: 
 обласну науково-практичну конференцію “Фізична реабілітац у 

відновному лікуванні з різними нозологіями і травмами. Сучасні практики 
і перспективи”; 

 фармацевтичний науково-практичний форум “Шляхи імплентації сучасної 
законодавчої бази в практичну фармацію”;  

 обласну науково - практичну конференцію: “Сучасна лабораторна 
діагностика: історія, реалії та перспективи розвитку”; 

 наукові заходи, що включені у Всеукраїнський реєстр МОЗ МОН України 
на 2020 рік. 

4.СЛУХАЛИ:Про результати вступної кампанії 2019 року і завдання щодо 
організації та забезпечення набору вступників на 2020/2021н.р. 
4.ВИСТУПИЛИ: 
Палапа В.В., який зазначив, що вступна кампанія 2019 року пройшла на належному 

рівні, що, безсумнівно, є показником злагодженої роботи усіх підрозділів 
Академії.  

4.УХВАЛИЛИ: 
4.1. Координувати роботу студентського активу, кафедр щодо популяризації 

навчального закладу. 
4.2. Організовувати та проводити різноманітні заходи профорієнтаційного 

характеру, які відображатимуть специфіку діяльності факультетів у форматі 
відкритого дискусійного Клубу успішних людей. 

4.3. Розробити спільно із факультетами та підготувати до друку рекламно- 
інформаційні буклети про Академію. 

4.4. Налагодити співпрацю із загальноосвітніми закладами Рівненської області 
та сусідніх областей для проведення семінарів, майстер-класів, виставок, 
концертів для популяризації спеціальностей Академії. 

4.5. Провести методичні семінари з директорами шкіл із питань 
профорієнтаційної роботи. 

5.СЛУХАЛИ: Про організацію освітнього процесу в КЗВО «Рівненська медична 
академія». 
5.ВИСТУПИЛИ: 
Баб’як В.І., який констатував, що організація освітнього процесу в Академії 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», 
нормативних документів МОН України. В Академії реалізація освітньої 
діяльності відбувається згідно з освітніми програмами, затвердженими в 
установленому порядку.  

5.УХВАЛИЛИ: 
5.1. Створити умови для ефективної співпраці стейкхолдерів, працедавців, 

студентів і викладачів кафедр щодо вдосконалення змісту освітніх програм 
через регулярне опитування суб’єктів освітнього процесу. 



5.2. Забезпечити постійну реалізацію ідей студнтоцентрованого навчання у 
підготовці майбутніх фахівців. 

5.3. Активізувати профорієнтаційну роботу кафедр через спільні наукові та 
громадські проєкти з учнівською та студентською молоддю. 

5.4. Забезпечити вдосконалення освітнього процесу: корекцію навчальних 
планів, освітньо-професійних програм; створення умов для вибору 
студентами дисциплін; координацію процесу підготовки бакалаврських 
робіт; співпрацю зі стейкхолдерами. 

6. СЛУХАЛИ: Затвердження основних положень діяльності КЗВО «Рівненська 
медична академія». 
6. ВИСТУПИЛИ: 
Баб’як В.І., який ознайомив членів Вченої ради з основними положеннями  

діяльності КЗВО «Рівненська медична академія». 
Карпюк Н.В. звернула увагу присутніх на завдання, які стоять перед керівниками 

структурних підрозділів КЗВО «Рівненська медична академія», розглянула та 
обґрунтувала  шляхи удосконалення  освітнього процесу в закладі. 

6.УХВАЛИЛИ: 
6.1. Затвердити основні Положення діяльності КЗВО «Рівненська медична 

академія», що додаються. 
6.2. Довести Положення до відома науково-педагогічних та педагогічних 

працівників Академії. 
6.3. Розмістити положення діяльності КЗВО «Рівненська медична академія» на 

сайті академії. 

7.СЛУХАЛИ: Звіт про роботу приймальної комісії КЗВО «Рівненська медична 

академія» у 2019 році. 
7.ВИСТУПИЛИ:  
Лисиця Д.Л., який ознайомив присутніх зі звітом приймальної комісії та наголосив, 

що для здійснення якісного відбору вступників було створено предметні 

комісії з біології, хімії, української мови, а також фахові предметні комісії для 

проведення творчого конкурсу «Ліплення» та фахових випробувань. 

Під час роботи приймальної комісії КЗВО «Рівненська медична академія» було 

подано 2554 заяв від абітурієнтів. 
7.УХВАЛИЛИ: 

7.1. Роботу приймальної комісії КЗВО «Рівненська медична академія» визнати 
задовільною. 

7.2. Затвердити звіт роботи приймальної комісії КЗВО «Рівненська медична 

академія» у 2019 році. 
7.3. Визначити стратегію проведення вступної кампанії у 2020 році. 

8. РІЗНЕ: 

8.1.  СЛУХАЛИ: Про створення ВП “Рокитнівський медичний коледж” КЗВО 

“Рівненська медична академія”. 

8.1. ВИСТУПИЛИ: 

Карпюк Н.В., яка довела до відома присутніх інформацію про створення ВП 

”Рокитнівський медичний коледж” КЗВО “Рівненська медична академія”. 

8.1. УХВАЛИЛИ:  

8.1. Інформацію про створення ВП “ Рокитнівський медичний коледж” КЗВО 

“Рівненська медична академія”. 



8.2. СЛУХАЛИ: Про формування груп забезпечення освітніх програм 

спеціальностей 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування». 

8.2. ВИСТУПИЛИ: 

Коробко Л.Р., яка запропонувала сформувати групи забезпечення освітніх програм 

спеціальностей 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» в КЗВО “Рівненська медична академія”. 

Рижковський В.О. який наголосив, що з метою кращої підготовки акредитаційних 

справ рекомендує оновити склад груп забезпечення освітніх програм 

спеціальностей 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування». 

Хмеляр І М. зачитала список кандидатів до груп забезпечення освітніх програм 

спеціальностей 227 «Фізична терапія, ерготерапія», 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування». 

8.2. УХВАЛИЛИ:  

8.2.1. Затвердити групу забезпечення освітньої програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія» у складі: 

 Коробко Лариса Ростиславівна; 

 Копаниця Оксана Миронівна; 

 Прокопчук Віта Юріївна; 

 Апончук Людмила Василівна; 

 Горська Олена Василівна; 

 Коробко Світлана Ростиславівна; 

 Маркович Олексій Володимирович; 

 Мацишина Катерина Вікторівна; 

 Оксюта Валерій Миколайович; 

 Рижковський Володимир Олегович; 

 Чередняк Яна Миколаївна; 

 Чернієнко Олександр Андрійович; 

 Чижишин Борис Зіновійович; 

 Щербатий Анатолій Анатолійович. 

8.2.2. Затвердити групу забезпечення освітньої програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 224 «Технології 

медичної діагностики та лікування» у складі: 

 Рєзніков Анатолій Петрович; 

 Антонюк Марія Миколаївна; 

 Кушнір Леся Олександрівна; 

 Мялюк Оксана Петрівна; 

 Гашинська Олена Степанівна; 

 Єгер Олександр Йосипович; 

 Карпович Наталія Василівна; 

 Сьома Орест Іванович; 

 Гуз Надія Федосіївна. 
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ПРОТОКОЛ № 2 

 

від 20 жовтня 2019р. 

м. Рівне 

З а с і д а н н я  Вч е н о ї  р а д и  

Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради 

 

Присутні: 

Сабадишин Р.О., Баб'як В.І., Оксюта В.М., Хмеляр І.М., Бухальська С.Є.,  

Якимчук В.О., Проказюк С.В., Артеменко Л.В., Носко І.П., Палапа В.В.,  

Штрімайтіс О.В., Коробко Л.Р., Туровська І.О., Рижковський В.О.,  

Герасименко Л.В., Таборовець Л.М, Гашинська О.С., Лукащук М.М., Стернік В.М., 

Дем’янчук М.Р., Карпюк Н.В., Баб'як О.В., Кукурудза І.Р,, Ліннік Ю.В.,  

Зубілевич М.І., Чижишин Б.З., Маркович О.В,, Мелесь Т.П., Петрук О.Р.,  

Олійник Ю.О. 

Порядок денний: 

1. Затвердження плану науково-методичної роботи КЗВО” Рівненська медична 
академія”. 

2. Особливості підготовки до акредитації спеціальностей 227  «Фізична 

терапія, ерготерапія» та 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування», галузь знань 22 Охорона здоров’я,  освітньо-кваліфікаційний 

рівень – бакалавр. 
3. Організація стану вивчення загальноосвітніх дисциплін на спеціальностях 

223 «Лікувальна справа», відділенні Лікувальна  справа. 
4. Моніторинг успішності студентів 1-го курсу. 
5. Стан та перспективи проведення профорієнтаційної роботи в закладі. 
6. Про затвердження науково-педагогічного стажування Лукащука М. М. у 

Люблінському медичному університеті (Республіка Польща). 

1. СЛУХАЛИ: Затвердження плану  науково-методичної роботи КЗВО ”Рівненська 
медична академія” 

1. ВИСТУПИЛИ: 
Хмеляр І.М., яка ознайомила присутніх з планом роботи та наголосила, що  освітня 
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діяльність Академії продовжувала зазнавати змін, зумовлених необхідністю 
подальшої імплементації нового Закону про вищу освіту та підзаконних актів, 
директив в контексті проектів державних стандартів, оновлювались 
нормативні документи.  

1.УХВАЛИЛИ: 
1.1. Затвердити план науково-методичної роботи. 
1.2. Взяти під особливий контроль виконання Постанов КМУ, нормативних 

документів МОН щодо обліку успішності та формування рейтингу 
успішності студентів. 

1.3. Координувати роботу з оновлення освітніх програм і навчальних планів за 
новим переліком спеціальностей відповідно до державних стандартів. 

1.4. Забезпечити в повному обсязі оновлення навчальних планів та освітніх 
програм відповідно до державних стандартів вищої освіти та рекомендацій 
навчально-методичного відділу Академії. 

2. СЛУХАЛИ: Особливості підготовки до акредитації спеціальностей 227 

«Фізична терапія, ерготерапія» та 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування», галузь знань 22 Охорона здоров’я, освітньо-кваліфікаційний рівень – 

бакалавр. 

2. ВИСТУПИЛИ: 

Коробко Л.Р., яка зауважила, що в Академії освітній процес здійснюється у 

складних умовах модернізації системи вищої освіти.  
2.УХВАЛИЛИ: 

2.1. Провести перевірку нормативно-документального забезпечення кафедр. 

2.2. Забезпечити проведення семінарів-консультацій з питань підготовки 

акредитаційних справ. 

2.3. Підготувати графік  підготовки акредитаційних справ кафедрами. 

2.4. Забезпечити проведення семінарів-консультацій з питань підготовки 

нормативно-методичної документації по організації освітнього процесу на 

основі стандартів нового покоління. 

2.5. Організувати систематизацію та аналіз проектів освітньо-професійних 

програм, підготувати відповідну інформацію до розгляду науково-

методичною радою Академії. 

3. СЛУХАЛИ: Організація стану вивчення загальноосвітніх дисциплін на 

спеціальностях 223 «Лікувальна справа», відділенні Лікувальна справа. 

3. ВИСТУПИЛИ: 

Туровська І.О., яка розкрила етапи процедури вивчення стану викладання 

навчального предмета.  

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1 Затвердити склад комісії щодо стану вивчення загальноосвітніх дисциплін 

на спеціальностях 223 «Лікувальна справа», відділенні Лікувальна справа. 

3.2 Визначити обов’язки членів комісії. 

3.3 Членам комісії: вивчити пояснювальну записку до навчальних програм, 

переглянути відповідні інструктивно-методичні листи. 

4. СЛУХАЛИ: Моніторинг успішності студентів 1-го курсу 

4. ВИСТУПИЛИ: 

Хмеляр І.М., яка звернула увагу, що моніторинг успішності студентів 1-го курсу є 



одним з напрямів забезпечення якості освіти.  

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Вивчити можливість залучення професійних стейкхолдерів для 

покращення практичної підготовки студентів. 

4.2. Практикувати використання формату проведення круглих столів, творчих 

зустрічей з роботодавцями з метою популяризації кращого досвіду 

практичної діяльності в певній професійній галузі. 

4.3. Проводити онлайн-анкетування зі студентами, випускниками, 

роботодавцями щодо якості підготовки майбутніх фахівців та їх 

працевлаштування. 

4.4. Розглянути питання щодо розробки та удосконалення наявних 

нормативних документів, що стосуються внутрішнього забезпечення якості 

освіти. 

5. СЛУХАЛИ: Стан та перспективи проведення профорієнтаційної роботи в 

закладі. 

5. ВИСТУПИЛИ: 

Оксюта В.М., який наголосив, що головною метою профорієнтаційної роботи в 

закладі є промоція Академії як вищого навчального закладу, що готує 

висококваліфікованих фахівців. 

5.УХВАЛИЛИ: 

5.1. Активізувати профорієнтаційну роботу кафедр, Академії. 

5.2. Посилити профорієнтаційну роботу в загальноосвітніх навчальних 

закладах та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 

5.3. У межах проходження практики на IV курсі у системі виховної роботи 

передбачити профорієнтаційні заходи (бесіди, колективні творчі справи, 

презентації тощо). 

5.4. Забезпечити постійне оновлення інформації про свій структурний 

підрозділ на сайті Академії та розповсюдження інформаційно-агітаційних 

буклетів та листівок у освітніх закладах регіону. 

5.5. Підготувати проморолик про особливості освітнього процесу Академії. 

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження науково-педагогічного стажування Лукащука 

Миколи Миуолайовича у Люблінському медичному університеті (Республіка 

Польща). 

6. ВИСТУПИЛИ: 

Лукащук М.М., який ознайомив присутніх із планом та результатами науково-

педагогічного стажування у Люблінському медичному університеті за темою 

«Сучасний стан та перспективи розвитку медичної освіти в Україні та країнах 

ЄС» у період з 1 по 12 липня обсягом 150 год. (5 кредитів), що засвідчено 

відповідним сертифікатом. 

6. УХВАЛИЛИ:  

6.1. Затвердити науково-педагогічне стажування Лукащука М.М. у 

Люблінському медичному університеті за темою «Сучасний стан та 

перспективи розвитку медичної освіти в Україні та країнах ЄС» у період з 

1 по 12 липня обсягом 150 год. (5 кредитів). 
 



 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

“РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ” 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
33018, м. Рівне, вул. Карнаухова, 53 тел. 63-49-08, факс (0362) 63-55-34, 62-09-12. 

E-mail: m_college@icc.rv.ua 

 
  

ПРОТОКОЛ № 3 

 

від від 26 грудня 2019 р. 

м. Рівне 

З а с і д а н н я  Вч е н о ї  р а д и  

Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради 

 

Присутні: 

Сабадишин Р.О., Баб'як В.І., Оксюта В.М., Хмеляр І.М., Бухальська С.Є.,  

Якимчук В.О., Проказюк С.В., Артеменко Л.В., Носко І.П., Палапа В.В.,  

Штрімайтіс О.В., Коробко Л.Р., Туровська І.О., Рижковський В.О., 

Герасименко Л.В., Таборовець Л.М, Гашинська О.С., Лукащук М.М., Стернік В.М., 

Дем’янчук М.Р., Карпюк Н.В., Баб'як О.В., Кукурудза І.Р,, Ліннік Ю.В.,  

Зубілевич М.І., Чижишин Б.З., Маркович О.В,, Мелесь Т.П., Петрук О.Р.,  

Олійник Ю.О. 

Порядок денний: 

1. Про стан підготовки акредитаційних справ спеціальностей 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» та 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування», галузі знань 22 Охорона здоров’я, освітньо-кваліфікаційний 

рівень – бакалавр.   

2. Про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, 

затвердження складу лічильної комісії. 

3. Про вивчення стану викладання професійно зорієнтованих дисциплін 

хірургічного профілю. 

4. Про перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для 

призначення академічних стипендій за результатами семестрового 

контролю за І півріччя 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. 

5. Аналіз роботи школи педагогічного зростання викладача-початківця. 

Шляхи залучення молодих викладачів до науково-дослідної роботи. 

6. Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціальностей 

227 «Фізична терапія, ерготерапія» та 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування», галузі знань 22 Охорона здоров’я, освітньо-

кваліфікаційний рівень – бакалавр. Стан та перспективи проведення 
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профорієнтаційної роботи в закладі. 

7. Аналіз працевлаштування випускників. 

8. Затвердження положень, що регламентують роботу приймальної комісії 

КЗВО «Рівненська медична академія». 

9. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки акредитаційних справ спеціальностей 227 
«Фізична терапія, ерготерапія» та 224 «Технології медичної діагностики та 
лікування», галузі знань 22 Охорона здоров’я, освітньо-кваліфікаційний рівень – 
бакалавр 

1. ВИСТУПИЛИ: 
Коробко Л.Р., яка зауважила, що робота по розширенню провадження освітньої 

діяльності шляхом збільшення ліцензованих обсягів на існуючих 

спеціальностях, ліцензування нових спеціальностей, стала основою для 

детального аналізу відповідності чинним вимогам щодо започаткування і 

провадження освітньої діяльності, вагомим підґрунтям у підготовці до 

процедур акредитації, що заплановані на 2020 рік. Враховуючи, що 

реформування вищої освіти перебуває в активній фазі, питання провадження 

освітньої діяльності і  підготовки до акредитації зокрема, має розглядатися 

через призму трансформації нормативної бази організації освітнього процесу у 

вищій школі. 
1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Провести ректорські КР на відділеннях, що підлягають акредитації. 

1.2. Посилити контроль за дотриманням нормативів навчального навантаження 

викладачів та студентів, інших вимог нормативних документів щодо 

освітнього  процесу в КЗВО «Рівненська медична академія». 

1.3. Спрямувати діяльність структурних підрозділів на створення системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти в академії. 

1.4. Організувати розроблення викладачами засобів контролю якості освіти 

відповідно до дескрипторів, визначених освітніми програмами, 

удосконалення методичного забезпечення для кожної ОП. 

2. СЛУХАЛИ: інформацію Филипюк Г.Г. про заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників та про  затвердження складу лічильної комісії. 

2.1. ВИСТУПИЛИ:  

Карпюк Н.В., яка ознайомила членів Вченої ради з Положенням про заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників. Звернула увагу на вимоги 

до відповідних вакантних посад. Наголосила на тому, що обрання на вакантні 

посади відбувається таємним голосуванням. 

Филипюк Г.Г. зазначила, що на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників було подано заяви науково-педагогічних працівників Академії та 

запропонувала для проведення таємного голосування обрати лічильну комісію.  

Артеменко Л.В. запропонувала до складу лічильної комісії обрати таких членів 

Вченої ради: Носко І.П., Туровська І.О., Проказюка С.В.  

2.1. УХВАЛИЛИ:  
2.1.1. На підставі результатів  голосування членів Вченої ради ("за" - 26, 

"проти" - немає) до складу лічильної комісії обрати Носко І.П. - голова, 

Туровська І.О., Проказюка С.В. - члени комісії. 



2.2. ВИСТУПИЛИ:  

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади професора 

кафедри 2 претенденти  (д.м.н. Бойчук  Б.Р., д.м.н. Сенякіна А.С.).  Галина 

Григорівна ознайомила присутніх із резюме кожного претендента.   

Коробко Л.Р. охарактеризувала організаторські здібності Бойчука Б.Р., звернула 

увагу присутніх на  високий науково-теоретичний рівень та активність як 

науковця. Коробко Л.Р. запропонувала підтримати кандидатуру д.м.н. Бойчука  

Б.Р. на посаду  професора кафедри медико-профілактичних дисциплін та 

лабораторної діагностики. 

Рижковський В.О., який відмітив високі професійні якості та наукові здобутки 

д.м.н. Сенякіна А.С. 

2.2. УХВАЛИЛИ: 

2.2.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради ("за" - 

23, "проти" - немає, "недійсних бюлетенів" - немає) призначити  д.м.н. 

Бойчука  Б.Р на посаду  професора кафедри медико-профілактичних 

дисциплін та лабораторної діагностики. 

2.2.2. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради ("за" - 

25, "проти" - немає, "недійсних бюлетенів" - немає) призначити  д.м.н. 

Сенякіну А.С. на посаду  професора кафедри медико-профілактичних 

дисциплін та лабораторної діагностики. 

2.3. ВИСТУПИЛИ:  

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади професора 

кафедри фундаментальних дисциплін поступила заява к.пед.наук Бухальської 

С.Є. Галина Григорівна ознайомила присутніх із резюме  претендента на 

посаду професора кафедри. 

Сабадишин Р.О., який відмітив високі професійні якості та наукові здобутки 

Бухальської С.Є. та запропонував підтримати кандидатуру Світлани Євгенівни. 

2.3. УХВАЛИЛИ: 

2.2.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради ("за" - 

26, "проти" - немає, "недійсних бюлетенів" - немає) призначити на посаду 

професора кафедри фундаментальних дисциплін  к.пед Бухальську С.Є. 

2.4. ВИСТУПИЛИ: 

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади доцента 

кафедри фундаментальних дисциплін подано 2 заяви від к.пед.н. доцента 

Герасименко Л.Б., к.б.н. Каськів М.В. 

Хмеляр І.М. охарактеризувала наукові здобутки кандидатів на посади доцентів 

кафедри  фундаментальних дисциплін та звернула увагу на їх наукові здобутки 

та активність у науково-практичній діяльності. Інеса Макарівна запропонувала 

визначитися при прийнятті рішення на підтримку кандидатів.  

2.4. УХВАЛИЛИ: 

2.4.1.На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради: 

Каськів М.В ("за" - 24, "проти" - 1, "недійсних бюлетенів" — немає), 

Герасименко Л.Б. ("за" - 26, "проти" - немає, "недійсних бюлетенів" - 

немає), призначити на посаду доцентів кафедри к.пед.н., доцента  

Герасименко Л.Б., к.б.н. Каськів М.В. 

2.5. ВИСТУПИЛИ: 



Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади доцента 

кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики  

подано  3 заяви від  к.б.н. Малюк О.П., к.тех наук, доцента Антонюк М.М., 

к.м.н. Резнікова А.П. 

Коробко Л.Р. охарактеризувала організаторські здібності претендентів на посаду 

доцентів, звернула увагу присутніх на  високий науково-теоретичний рівень та 

активність їх як науковців.  

Туровська І.О. відзначила високий професійний рівень Антонюк М.М., звернула 

увагу на її лідерські якості. 

Маркович О.В., звернув увагу на активну участь претендентів у науково-дослідній 

роботі Академії. 

Бабяк О.В.. запропонувала підтримати кандидатури к.б.н. Малюк О.П., к.м.н. 

Резнікова А.П., к.м.н. Резнікова А.П. 

2.5. УХВАЛИЛИ:  
2.5.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради за  ( 

к.б.н. Малюк О.П."за" - 24, "проти" - 1, "недійсних бюлетенів" - немає),  

к.м.н. Резнікова А.П.("за" - 23, "проти" - 2, "недійсних бюлетенів" - 

немає),к.тех наук, доцента Антонюк М.М.("за" - 28, "проти" - немає, 

"недійсних бюлетенів" - немає) призначити на посаду посади доцентів 

кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики  

к.б.н. Малюк О.П., к.тех наук, доцента Антонюк М.М., к.м.н. Резнікова 

А.П. 

2.6. ВИСТУПИЛИ:  

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади доцента 

кафедри суспільно-гумонітарних подано 4 заяв від   к. філол. наук Лінніка 

Ю.В., к. філол. наук  Мельничук О.Д., к.пед. наук Фінчук Г.В. 

Хмеляр І.М. охарактеризувала наукові здобутки кандидатів на посади доцентів 

кафедри супільно-гумонітарних наук та звернула увагу на їх наукові здобутки 

та активність у науково-практичній діяльності. Інеса Макарівна запропонувала 

визначитися при прийнятті рішення на підтримку кандидатів.  

2.6. УХВАЛИЛИ:  
2.6.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради за  ( к. 

філол. наук Лінніка Ю.В."за" - 26, "проти" - 1, "недійсних бюлетенів" - 

немає), к. філол. наук  Мельничук О.Д., ("за" - 28, "проти" - немає, 

"недійсних бюлетенів" — немає), к.пед. наук Фінчук Г.В. ("за" - 25, "проти" 

- 2, "недійсних бюлетенів" - немає) призначити на посаду посади доцента 

кафедри   к. філол. наук Лінніка Ю.В., к. філол. наук  Мельничук О.Д., 

к.пед. наук Фінчук Г.В. 

2.7. ВИСТУПИЛИ: 

 Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади професора 

кафедри суспільно-гумонітарних наук 1 заяву к. філологічних наук Артеменко 

Людмили Вікторівни.   

Хмеляр І.М., яка охарактеризувала науково-практичну діяльність та наукові 

здобутки Артеменко Людмили Вікторівни. Інеса Макарівна запропонува 

визначитися при прийнятті рішення на підтримку кандидатів. 

2.7. УХВАЛИЛИ:  
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2.7.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради за  к. 

філологічних     наук Артеменко Людмили Вікторівни 

("за" - 28, "проти" - немає, "недійсних бюлетенів" — немає) призначити на 

посаду посади професора  кафедри   філологічних  наук  Артеменко 

Людмили Вікторівни  

2.8. ВИСТУПИЛИ: 

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади доцента 

кафедри кафедра фізичної терапії, ерготерапії подано 4 заяви від Копаниці 

Оксани Миронівни – кандидата медичних наук, Щербатого Анатолія 

Анатолійовича – кандидата медичних наук; Чернієнка Олександра 

Андрійовича – кандидата наук з фізичного виховання і спорту; Марковича 

Олексія Володимировича- кандидата педагогічних наук 

Хмеляр І.М. охарактеризувала наукові здобутки кандидатів на посади доцентів 

кафедри кафедра фізичної терапії, ерготерапії та звернула увагу на їх наукові 

здобутки та активність у науково-практичній діяльності.  

Рижковський В.О., який відмітив високі професійні якості та наукові здобутки 

зазначених претендентів. 

2.8. УХВАЛИЛИ:  
2.8.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради  за 

Копаницю  О. М. ("за" -  26, "проти" - 1, "недійсних бюлетенів" - немає),  

Марковича О. В.("за" - 28, "проти" - немає, "недійсних бюлетенів" — 

немає),  Чернієнка О. А. ("за" - 25, "проти" - 2, "недійсних бюлетенів" — 

немає), Щербатого А. А. ("за" - 26, "проти" - 1, "недійсних бюлетенів" — 

немає) призначити на посаду посади доцента кафедри    фізичної терапії, 

ерготерапії Копаницю О. М. – кандидата медичних наук, Щербатого А. А. – 

кандидата медичних наук; Чернієнка О. А. – кандидата наук з фізичного 

виховання і спорту; Марковича О. В. - кандидата педагогічних наук. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 30. Проти - немає. Утримались — немає. 

2.9. ВИСТУПИЛИ: 

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади професора 

кафедри  фізичної терапії, ерготерапії подано 1 заяву від кандидата медичних 

наук, доцента Рижковського Володимира Олеговича  

Хмеляр І.М. охарактеризувала наукові здобутки Рижковського В.О. звернула увагу 

на їх наукові здобутки та активність у науково-практичній діяльності.  

Сабадишин Р.О., який відмітив високі професійні якості та наукові здобутки  

Володимира Олеговича та запропонував підтримати кандидатуру 

Рижковського В.О.  

2.9. УХВАЛИЛИ:  
2.9.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради 

кандидата медичних наук, доцента Рижковського Володимира Олеговича  

("за" - 28, "проти" - немає, "недійсних бюлетенів" — немає) призначити на 

посаду  професора  кафедри  фізичної терапії, ерготерапії кандидата 

медичних наук, доцента Рижковського Володимира Олеговича. 

2.10. ВИСТУПИЛИ:  

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади завідувача 

кафедри фізичної терапії, ерготерапії подано 1 заяву від кандидата медичних 

наук, доцента Рижковського Володимира Олеговича . 
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Хмеляр І.М. відзначила  професійні здобутки Рижковського В.О., зокрема  наукову 

діяльність, адміністративну роботу на посаді заступника директора з наукової 

роботи Рівненського державного медичного коледжу, керівника секції 

«Медицина» регіонального відділення МАН Рівненської області, підготовку 

підручників, посібників та методичних рекомендацій для студентів медичних 

коледжів з навчальної дисципліни «Хірургія».  

2.10. УХВАЛИЛИ:  
2.10.1.На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради за 

Рижковського О.В.  ("за" - 23, "проти" - 2, "недійсних бюлетенів" - немає) 

призначити на посаду завідувача кафедри фізичної терапії, ерготерапії  

Рижковського О.В.   

2.11. ВИСТУПИЛИ:  

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади завідувача 

кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін подано 1 заяву від кандидата 

історичних наук Переходько Наталії Миколаївни. 

Хмеляр І.М. відзначила  професійні здобутки  Переходько Н.М., врна постійно 

працює над створенням умов для свідомої орієнтації студентів у сучасному 

світі, суспільстві, формуванню в них відповідальної соціальної та 

громадянської позиції, підвищення рівня духовної культури, культури 

спілкування й діяльності для сприяння їх соціалізації, активному включенню в 

соціально – політичне та економічне життя суспільства.  

2.11. УХВАЛИЛИ:  

2.11.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради за   

Переходько Наталію Миколаївну ("за" - 23, "проти" - 2, "недійсних 

бюлетенів" - немає) призначити на посаду завідувача кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін кандидата історичних наук Переходько Наталію 

Миколаївну. 

2.12. ВИСТУПИЛИ:  

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади завідувача 

кафедри фундаментальних дисциплін  подано 1 заяву від Сондак Олени 

Володимирівни – кандидата педагогічних наук.  

Хмеляр І.М. відзначила  професійні здобутки Сондак Олени Володимирівни. 

Зокрема  багато уваги приділяє формуванню вміння студентів застосовувати 

вихідні положення науки для самостійного пояснення фізичних явищ.  Інеса 

Макарівна запропонувала підтримати кандидатуру Сондак Олени 

Володимирівни.  

2.12. УХВАЛИЛИ:  
2.12.1.На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради за  

Сондак Олену Володимирівну ("за" - 23, "проти" - 2, "недійсних бюлетенів" 

- немає) призначити на посаду завідувача кафедри  фундаментальних 

дисциплін  Сондак Олену Володимирівну – кандидата педагогічних наук.  

3.СЛУХАЛИ: Про вивчення стану викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін хірургічного профілю. 

3.ВИСТУПИЛИ: 

Баб’як В.І., який зауважив, що згідно з перспективним планом адміністративного 

контролю якості викладання та рівня навчальних досягнень студентів у 
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Академії здійснювався контроль за станом викладання професійно-

орієнтованих дисциплін хірургічного профілю та вивчався рівень навчальних 

досягнень.  

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. При висвітленні навчально-методичної роботи дати аналіз діяльності, 

направленої на методичне забезпечення лабораторно-практичних робіт, 

самостійної роботи студентів, застосування комп’ютерних програм на 

спеціальності, що акредитується. 

3.2. Викладачам під час занять поєднувати традиційні та інноваційні методи 

навчання, використовувати особистісно орієнтовані підходи, що 

забезпечують комфортні умови розвитку, реалізацію природного 

потенціалу студентів. 

3.3. Під час оцінювання навчальних досягнень ураховувати принципи 

гуманізації, демократизації та диференціації освіти, взаємозв’язку 

навчання, виховання та розвитку студентів. 

3.4. Розглянути підсумки вивчення стану на засіданні кафедри та визначити 

конкретні заходи з виконання пропозицій, провести відповідну роботу 

щодо усунення виявлених недоліків. 

4. СЛУХАЛИ: Про перелік показників оцінювання навчальних досягнень 

студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового 

контролю за І півріччя 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. 

4. ВИСТУПИЛИ: 

Туровська І.О., яка зазначила, що бали студента за навчальну успішність 

визначаються  підсумковою оцінкою з кожного виду оцінювання за 

результатами складання екзаменаційної сесії відповідно до навчального плану 

(екзамени, оцінки диференційованих заліків, оцінки за курсові роботи 

(проекти), захист звітів за практики). 

Коробко Л.Р., яка наголосила, що додаткові бали надаються студенту за його участь 

у науковій, науково-технічній діяльності (1-й вид активності), громадському 

житті, культурно - творчий діяльності (2-й вид активності), спортивній 

діяльності (3-й вид активності).   

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Для призначення додаткових балів за види діяльності, що не можуть бути 

підтверджені документально,подати заяви, візовані відповідальними 

особами. 

4.2. Формувати рейтинг стипендіатів відповідно до Порядку формування 

рейтингу успішності студентів. 

5. СЛУХАЛИ: Аналіз роботи школи педагогічного зростання викладача-
початківця. Шляхи залучення молодих викладачів до науково-дослідної роботи. 
5. ВИСТУПИЛИ: 

Хмеляр І. М., яка зауважила, що науково-дослідна робота студентів й наука у ВНЗ 

значною мірою впливає на підготовку фахівців майбутнього, оскільки 

економічні та соціальні реформи, здійснювані в Україні, значною мірою 

змінюють характер роботи фахівців.  

Штрімайтіс О.В., яка звернула увагу присутніх на те, що науково-дослідна робота – 



це творчий, своєрідний процес, що вимагає наявності цілого ряду здібностей, 

умінь і навичок, а саме: творчого мислення, глибокого проникнення в сутність 

фактів і явищ із використанням законів мислення.  

5. УХВАЛИЛИ: 

5.1. Розмістити інформацію щодо підсумків наукової та науково-дослідної 

діяльності на сайті Академії. 

5.2. Проводити моніторинг періодичних видань, що входять до категорії А/Б та 

світових науко-метричних баз даних, та укладати списки фахових видань, в 

яких є можливість публікування наукових статей працівників профільних 

спеціальностей Академії. 

5.3. Вести пошук нових шляхів щодо наповнюваності віртуальної бібліотеки 

новими електронними ресурсами, в тому числі електронними посібниками 

та підручниками. 

5.4. На засіданнях кафедр розглянути питання про наукову роботу та 

запланувати заходи щодо підвищення її результативності та ліквідації 

проблем і недоліків. 

5.5. Активізувати наукову діяльність працівників кафедр, наукових осередків, 

поглибити їх співпрацю з академічними установами, науково-дослідними 

підрозділами, провідними ЗВО, органами місцевої влади, зарубіжними 

партнерами. 

6. СЛУХАЛИ: Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін 

спеціальностей 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування», галузі знань 22 Охорона здоров’я, освітньо-

кваліфікаційний рівень – бакалавр. 

6. ВИСТУПИЛИ: 

Хмеляр І.М., яка наголосила, що в Академії проведено значну роботу по зміцненню 

та розвитку матеріально-технічної бази для практичної підготовки студентів, 

розвитку інформаційних ресурсів.  

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Стан навчально-методичного, матеріально-технічного та організаційного 

забезпечення визнати таким, що в цілому відповідає чинним нормативним 

вимогам та дозволяє проваджувати освітній процес у 2019-2020 

навчальному році. 

6.2. Провести перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін, 

практик на відповідність чинним  вимогам. 

6.3. Завідувачам кафедр: підготувати документ “Організаційне та навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу”. (Текстова частина. Табл. 

“Наявність навчально-методичних матеріалів за дисциплінами 

спеціальностей”). 

7. СЛУХАЛИ: Аналіз працевлаштування випускників. 

7. ВИСТУПИЛИ: 

Оксюта В.М., який зазначив, що з метою сприяння реалізації права студентів і 

випускників на працю та забезпечення випускників першим робочим місцем, в 

Академії протягом 2018-2019 навчального року працювала комісія щодо 

сприяння працевлаштуванню студентів і випускників під керівництвом 



ректора закладу.  

7. УХВАЛИЛИ: 

7.1. Проводити маркетинг освітніх послуг та підготовки пропозицій щодо 

запровадження нових освітніх програм, систематичне проведення аналізу 

стану працевлаштування та кар’єрного зростання випускників. 

7.2. Впровадити європейські стандарти та принципів забезпечення якості 

освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців. 

7.3. Створити на сайті Академії  рубрику: «Актуальні опитування» щодо 

працевлаштування випускників. 

7.4. Щорічно проводити моніторингове дослідження зі студентами-

випускниками щодо ефективності проведеної роботи по 

працевлаштуванню. 

7.5. Забезпечити розробку комп’ютерної програми для педагогічної 

діагностики рівня сформованості особистісних професійно значущих 

якостей майбутніх працівників медичної галузі. 

8. СЛУХАЛИ: Затвердження положень, що регламентують роботу приймальної 

комісії КЗВО «Рівненська медична академія». 

8. ВИСТУПИЛИ: 

Лисиця Д.Л., який ознайомив присутніх з положеннями, що регулюють роботу 

приймальної комісії, та були розроблені для підвищення рівня якості освіти у 

КЗВО «Рівненська медична академія». Положення були обговорені 

керівниками відповідних структурних підрозділів Академії з  урахуванням усіх 

зауважень та поправок. 

8. УХВАЛИЛИ: 

8.1. Затвердити положення роботи приймальної комісії, а саме: 

- Положення про апеляційну комісію КЗВО «Рівненська медична академія» 

в 2020 році; 

- Положення про апеляційну комісію ВП «Костопільський медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2020 році; 

- Положення про апеляційну комісію ВП «Рокитнівський медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2020 році; 

- Положення про проведення співбесіди у ВП «Костопільський медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2020 році; 

- Положення про проведення співбесіди у ВП «Рокитнівський медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2020 році; 

- Положення про проведення співбесіди у КЗВО «Рівненська медична 

академія» в 2020 році; 

- Положення про приймальну комісію ВП «Костопільський медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2020 році; 

- Положення про приймальну комісію ВП «Рокитнівський медичний 

коледж» КЗВО «Рівненська медична академія» в 2020 році; 

- Положення про приймальну комісію КЗВО «Рівненська медична 

академія» в 2020 році; 

- Правила прийому до закладу фахової передвищої освіти ВП 

«Рокитнівський медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» в 2020 році; 



- Правила прийому до закладу фахової передвищої освіти ВП 

«Костопільський медичний коледж» КЗВО «Рівненська медична 

академія» в 2020 році; 

- Правила прийому на навчання до фахового медичного коледжу КЗВО 

«Рівненська медична академія» в 2020 році; 

- Правила прийому на навчання у КЗВО «Рівненська медична академія» в 

2020 році. 

8.2. Довести Положення до відома науково-педагогічних та педагогічних 

працівників Академії. 

8.3. Розмістити Положення на сайті Академії. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 30. Проти - немає. Утримались — немає. 

9. РІЗНЕ 

9.1. СЛУХАЛИ: Про зміни складу Вченої ради представників студентів. 

9.1. ВИСТУПИЛИ: 

Карпюк Н.В. яка нагадала присутнім, що виборні представники з числа студентів 

обираються студентами прямими таємними виборами відповідно до 

Положення про студентське самоврядування.  

Хмеляр І.М. зазначила, що враховуючи Положення про Вчену радупрононую 

виключити зі складу Вченої радиАкадемії таких студентів Мелесь Т.П., Петрук 

О.Р., Олійник Ю.О.  Включитидо складу Вченої ради таких студентів Ліщук 

І.Ю., Жигайко К.І., Протасюк В.Д. (підстава витяг з протоколу студентської 

ради). 

Сабадишин Р.О., зауважив, про доречність внесення до складу Вченої ради 

новообраних завідувачів кафедр: завідувача кафедри  фундаментальних 

дисциплін  Сондак Олену Володимирівну – кандидата педагогічних наук та  

завідувача кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін кандидата історичних 

наук Переходько Наталію Миколаївну. 

9.1. УХВАЛИЛИ: 

9.1.1. Виключити зі складу Вченої радиАкадемії таких студентів Мелесь Т.П., 

Петрук О.Р., Олійник Ю.О. 

9.1.2. Включити до складу Вченої ради таких студентів Ліщук І.Ю., Жигайко 

К.І., Протасюк В.Д.  

9.1.3.Включити до складу Вченої ради  завідувачів кафедр: завідувача кафедри  

фундаментальних дисциплін  Сондак Олену Володимирівну – кандидата 

педагогічних наук та  завідувача кафедри суспільно-гуманітарних 

дисциплін кандидата історичних наук Переходько Наталію Миколаївну. 

9.2. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку підручника «Медична біологія» для 

студентів медичних закладів вищої та фахової перед вищої освіти (перевидання зі 

змінами та доповненнями). Автори: Сабадиши Р.О., Бухальська С.Є. 

Рецензенти: В. П. Пішак – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент 

НАП України, Л. Р. Коробко – кандидат медичних наук, декан КЗВО “Рівненська 

медична академія” Рівненської обласної ради. 

9.2. ВИСТУПИЛИ: 

Бухальська С.Є. яка ознайомила присутніх рецензіями В. П. Пішака – доктор 

медичних наук, професора, член-кореспондента НАП України та  Л. Р. 

http://mcollege.rv.ua/images/naukovci_2016/perehodko19.pdf
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Коробко – кандидата медичних наук, декана медико-фамацевтичного 

факультету КЗВО “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради. 

Рецензенти зазначають про високий наукоий рівень навчального матеріалу, 

вдалий підбір завдань для самоконтролю.  

Хмеляр І.М. звернула увагу, що навчальний матеріал підручника націлений на 

формування у студентів базового комплексу знань з медичної біології.  

9.2. УХВАЛИЛИ: 

9.2.1. Рекомендувати до друку підручника «Медична біологія» для студентів 

медичних закладів вищої та фахової перед вищої освіти (перевидання зі 

змінами та доповненнями). Автори: Сабадиши Р.О., Бухальська С.Є. 

Рецензенти: В. П. Пішак – доктор медичних наук, професор, член-

кореспондент НАП України, Л. Р. Коробко – кандидат медичних наук, 

декан КЗВО “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради. 
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ПРОТОКОЛ № 4 

 

від від 10 січня 2020 р. 

м. Рівне 

З а с і д а н н я  Вч е н о ї  р а д и  

Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради 

 

Присутні: 

Сабадишин Р.О., Баб'як В.І., Оксюта В.М., Хмеляр І.М., Бухальська С.Є.,  

Якимчук В.О., Проказюк С.В., Артеменко Л.В., Носко І.П., Кравець В.Р., Палапа 

В.В.,  Штрімайтіс О.В., Коробко Л.Р., Туровська І.О., Рижковський В.О.,  

Герасименко Л.В., Таборовець Л.М, Гашинська О.С., Лукащук М.М., Стернік В.М., 

Дем’янчук М.Р., Карпюк Н.В., Баб'як О.В., Кукурудза А.Р,, Ліннік Ю.В., 

Зубілевич М.І., Чижишин Б.З., Маркович О.В., Сондак О. В., Переходько Н. М., 

Ліщук І.Ю., Жигайко К.І., Протасюк В.Д.  

Порядок денний: 

1. Про перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для 

призначення академічних стипендій за результатами семестрового 

контролю за І півріччя 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів.  

2. Про стан навчально-методичного забезпечення на спеціальності, які 

акредитуються у 2020 році. 

3. Про встановлення розміру оплати за навчання курсантів на відділенні 

підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів 

1. СЛУХАЛИ: Про перелік показників оцінювання навчальних досягнень 

студентів для призначення академічних стипендій за результатами семестрового 

контролю за І півріччя 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. 

1.ВИСТУПИЛИ: 

Коробко Л.Р., яка ознайомила присутніх з переліком показників навчальних 

досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами 

семестрового контролю за І півріччя 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та 
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курсів. 

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити перелік показників навчальних досягнень студентів для 

призначення академічних стипендій за результатами семестрового 

контролю за І півріччя 2019-2020 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про стан навчально-методичного забезпечення на спеціальностях, 

які акредитуються у 2020 році. 

2. ВИСТУПИЛИ: 

Артеменко Л.В., яка звернула увагу присутніх на те, що протягом місяця 

проводилася перевірка навчально-методичного забезпечення дисциплін за 

спеціальностями, що підлягають акредитації, практик на відповідність діючим 

вимогам. 

Кукурудза А.Р. додав, що завідувачами кафедр було підготовлено документ 

“Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу”. 

(Текстова частина. Табл. “Наявність навчально-методичних матеріалів за 

дисциплінами спеціальностей”), який характеризує стан та наявність 

навчально-методичного забезпечення. 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Долучити документ “Організаційне та навчально-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу” академії до акредитаційної справи. 

2.2. Підготовку навчально-методичного забезпечення визнати такою, що 

відповідає діючим нормативним вимогам. 

3. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру оплати за навчання курсантів на 

відділенні підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів. 

3. ВИСТУПИЛИ: 

 Якимчук В.О яка звернула увагу присутніх на те, що відповідно до постанов 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. № 796 ”Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності” із змінами, від 17.09.1996 № 1138 

«Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних 

закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» із змінами, 

спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки 

України Міністерства фінансів України  від 23.07.2010р. № 736/902/758 “Про 

затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними 

закладами”, встановити плату за навчання слухачів, котрі проходять 

перепідготовку на відділенні підвищення кваліфікації та спеціалізації 

молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів на 2020 навчальний рік за 

відповідними  спеціальностями згідно нового розрахунку.  

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Встановити плату за навчання слухачів, котрі проходять перепідготовку на 

відділенні підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів на 2020 навчальний рік за відповідними 

спеціальностями згідно розрахунку, який додається. 



 
УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

“РІВНЕНСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ” 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  
33018, м. Рівне, вул. Карнаухова, 53 тел. 63-49-08, факс (0362) 63-55-34, 62-09-12. 

E-mail: m_college@icc.rv.ua 

 
  

ПРОТОКОЛ № 5 

 

від від 17 січня 2020 р. 

м. Рівне 

З а с і д а н н я  Вч е н о ї  р а д и  

Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради 

 

Присутні: 

Сабадишин Р.О., Баб'як В.І., Оксюта В.М., Хмеляр І.М., Бухальська С.Є.,  

Якимчук В.О., Проказюк С.В., Артеменко Л.В., Носко І.П., Кравець В.Р.,  

Палапа В.В.,  Штрімайтіс О.В., Коробко Л.Р., Туровська І.О., Рижковський В.О., 

Герасименко Л.В., Таборовець Л.М, Гашинська О.С., Лукащук М.М., Стернік В.М., 

Дем’янчук М.Р., Карпюк Н.В., Баб'як О.В., Кукурудза А.Р,, Ліннік Ю.В.,  

Зубілевич М.І., Чижишин Б.З., Маркович О.В., Сондак О. В., Переходько Н. 

М.,Ліщук І.Ю., Жигайко К.І., Протасюк В.Д.  

Порядок денний: 

1. Аналіз стану вивчення дисциплін на спеціальностях227  «Фізична терапія, 

ерготерапія» та 224 «Технології медичної діагностики та лікування» 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. 

2. Довідка про стан вивчення дисциплін на спеціальностях227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» та 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування» освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. 

3. Про рівень професійної підготовки та впровадження інноваційних 

технологій у освітній процес. Стан організації та ефективність 

проходження практик студентами. 

4. Організація підготовки до ДПА (ЗНО). 

5. Про заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, 

затвердження складу лічильної комісії. 

6. Про результати науково-теоретичної конференції «Інноваційні технології в 

теорії і практиці сучасної медичної освіти». 

1. СЛУХАЛИ: Аналіз стану вивчення дисциплін на спеціальностях227  «Фізична 
терапія, ерготерапія» та 224 «Технології медичної діагностики та лікування» 
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освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. 

1. ВИСТУПИЛИ: 

Коробко Л.Р., яка ознайомила присутніх з переліком дисциплін, які вивчаються на 

спеціальностях 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та 224 «Технології 

медичної діагностики та лікування» освітньо-кваліфікаційний рівень – 

бакалавр.  

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. При висвітленні навчально-методичної роботи дати аналіз діяльності, 

направленої на методичне забезпечення лабораторно-практичних робіт, 

самостійної роботи студентів, застосування комп’ютерних програм на 

спеціальності, що акредитуються. 

1.2. Викладачам під час занять поєднувати традиційні та інноваційні методи 

навчання, використовувати особистісно орієнтовані підходи, що 

забезпечують комфортні умови розвитку, реалізацію природного 

потенціалу студентів. 

1.3. Під час оцінювання навчальних досягнень ураховувати принципи 

гуманізації, демократизації та диференціації освіти, взаємозв’язку 

навчання, виховання та розвитку студентів. 

1.4. Розглянути підсумки вивчення стану на засіданні кафедри та визначити 

конкретні заходи з виконання пропозицій, провести відповідну роботу 

щодо усунення виявлених недоліків. 

2. СЛУХАЛИ: Довідка про стан вивчення дисциплін на спеціальностях227  

«Фізична терапія, ерготерапія» та 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування» освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. 

2. ВИСТУПИЛИ: 

Хмеляр І.М., яка ознайомила присутніх з довідкою про стан вивчення дисциплін та 

зауважила, що у процесі вивчення відвідано і проаналізовано 15 занять, 4 

позакласних заходи. Вивчено стан ведення документації, проаналізовано 

навчально-матеріальну базу викладання предметів, проведено співбесіди зі 

студентами, дано тестові завдання в 5 групах. У першу чергу вивчення було 

спрямовано на аналіз позитивних сторін викладання навчальних предметів, 

стану навчально-методичного та навчально-матеріального забезпечення, 

рівень навчальних досягнень студентів. 

2.УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити довідку про стан вивчення дисциплін на спеціальностях227 

«Фізична терапія, ерготерапія» та 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування» освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. 

2.2. Проаналізувати недоліки щодо навчання студентів на спеціальностях 227 

«Фізична терапія, ерготерапія» та 224 «Технології медичної діагностики та 

лікування» освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр на засіданні 

кафедри. 

2.3. Проводити заняття відповідно до методики та вимог змістових ліній 

освітньої галузі «Фізична терапія, ерготерапія», «Технології медичної 

діагностики та лікування» Державного стандарту професійної освіти. 

2.4. Посилити диференційований підхід до студентів, що демонструють 

низький рівень у виконанні окремих аудиторних та домашніх робіт. 



2.5. Популяризувати досвід роботи та досягнення викладачів шляхом публікації 

результатів досвіду у науково-методичних виданнях. 

2.6. Активізувати використання електронних ресурсів під час занять. 

3. СЛУХАЛИ: Про рівень професійної підготовки та впровадження інноваційних 

технологій у освітній процес. Стан організації та ефективність проходження 

практик студентами. 

3. ВИСТУПИЛИ: 

Сабадишин Р.О., який зауважив, що робота з підготовки майбутніх фахівців у 

контексті нового Закону «Про освіту» в академії здійснюється в кількох 

напрямках: оновлення навчальних програм і змісту педагогічних та 

методичних дисциплін шляхом доповнення матеріалом про нову редакцію 

Закону «Про освіту», проекту Нового державного стандарту професійної 

освіти, нові навчальні програми; удосконалення форм, технологій та методів 

навчання й контролю знань студентів з урахуванням відповідних змін у 

дидактиці середньої освіти; модернізація навчально-методичного забезпечення 

спеціальностей; упровадження ідей концепції інтегрованого навчання, 

підготовка студентів до моделювання та проведення інтегрованих занять; 

проведення виробничих практик з акцентом на створення освітньо-

розвивального середовища для студентів завдяки відповідному дидактичному 

забезпеченню та мотивації навчання; організація співробітництва кафедр. 

Потребує удосконалення організація педагогічної діагностики рівня 

сформованості особистісних професійно значущих якостей майбутніх лікарів, 

зокрема креативності, уміння вчитися й саморозвиватися, цілеспрямованості, 

ініціативності, готовності працювати на засадах «партнерства», що дають 

змогу здійснювати інноваційну діяльність у контексті нових законодавчих 

освітніх актів. Потребують вивчення та впровадження ідеї європейського 

досвіду інтегрованого навчання, інші актуальні для сьогодення ідеї підготовки 

майбутніх фахівців медичної галузі; їх дослідження науковцями академії та 

зарубіжними вченими. 

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Здійснити корекцію навчальних планів, посилити їх практичну складову за 

рахунок практик і нових фахово спрямованих дисциплін, активно залучати 

до оновлення змісту навчання гарантів освітніх програм та членів 

проєктних груп. 

3.2. Здійснити організаційні заходи щодо кадрового,технічного та методичного 

забезпечення нових спеціальностей у контексті вимог до їх наступної 

акредитації НАЗЯВО. 

3.3. Інтенсифікувати переорієнтацію навчання від традиційних підходів до 

застосування новітніх методів і технологій, педагогіки співробітництва 

викладача і студента організувати на кафедрах науково-методичні семінари 

за цією тематикою. 

3.4. Організовувати науково-практичні конференції та навчально-методичні 

семінари, зокрема й міжнародного рівня, майстер-класи з інтегрованого 

навчання, інноваційних освітніх технологій, інтерактивних методів, 

впровадження інклюзивної освіти в Україні. 

3.5. Розробити діагностичний інструментарій для визначення рівня 



сформованості особистісних професійно значущих якостей майбутніх 

працівників медичної галузі. 

3.6. Організувати проведення тренінгів для викладачів, які працюють зі 

студентами академії, з метою ознайомлення з інтегрованим підходом до 

викладання дисциплін, а також використанням онлайн-платформи МОН 

України. 

4. СЛУХАЛИ: Організація підготовки до ДПА (ЗНО). 
4. ВИСТУПИЛИ: 
Хмеляр І.М., яка зауважила, що з уведенням зовнішнього незалежного оцінювання 

(ЗНО) випускників загальноосвітніх навчальних закладів українська освіта 

потребує переосмислення підходів до освітнього  процесу, оскільки сучасний 

випускник повинен бути конкурентоспроможним, здатним застосовувати 

набуті знання й навички в реальному житті.  

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Вивчити відповідну проблему з метою підвищення професійної 

компетентності викладачів. 

4.2. З’ясувати якість підготовки учнів до ЗНО з математики та простежити 

динаміку змін результатів протягом кількох років.  

4.3. Визначити особливостей психолого-педагогічного супроводу ЗНО; 

4.4. Провести в коледжі практикуми з даного питання; 

4.5. Обмінятися досвідом роботи по підготовці до ЗНО; 

4.6. Відшукати найефективніші прийоми підготовки сиудентів до ЗНО та 

розробити методичні поради для викладачів та студентів. 

5. СЛУХАЛИ: інформацію Филипюк Г.Г. про заміщення вакантних посад науково-
педагогічних працівників та про  затвердження складу лічильної комісії. 

5. ВИСТУПИЛИ:  

Карпюк Н.В., яка ознайомила членів Вченої ради з Положенням про заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників. Звернула увагу на вимоги 

до відповідних вакантних посад. Наголосила на тому,що обрання на вакантні 

посади відбувається таємним голосуванням. 

Филипюк Г.Г. зазначила, що на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників було подано заяви науково-педагогічних працівників Академії та 

запропонувала для проведення таємного голосування обрати лічильну комісію.  

Артеменко Л.В. запропонувала до складу лічильної комісії обрати таких членів 

Вченої ради: Носко І.П., Туровська І.О., Проказюка С.В.  

5.1. УХВАЛИЛИ:  
5.1.1. На підставі результатів  голосування членів Вченої ради ("за" - 26, 

"проти" - немає) до складу лічильної комісії обрати Носко І.П. - голова, 

Туровська І.О., Проказюка С.В. - члени комісії. 

5.2. ВИСТУПИЛИ:  

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади професора 

кафедри медико - профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики 

засновано 1 претендент   кандидат медичних наук Палапа Василь Васильович. 

Галина Григорівна ознайомила присутніх із резюме Василя Васильвича.   

Коробко Л.Р. охарактеризувала організаторські здібності Василя Васильовича  

звернула увагу присутніх на  високий науково-теоретичний рівень та 
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активність як науковця. Коробко Л.Р. запропонувала підтримати кандидатуру 

Палапи Василя Васильовича на посаду  професора кафедри медико-

профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики. 

Рижковський В.О., який відмітив високі професійні якості та наукові здобутки 

Палапи Василя Васильовича. 

5.2. УХВАЛИЛИ: 

5.2.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради ("за" - 

30, "проти" - немає, "недійсних бюлетенів" - немає) призначити  кандидата 

медичних наук Палапу Василя Васильовича на посаду  професора кафедри 

медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики. 

5.3. ВИСТУПИЛИ: 

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади завідувача 

кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики 

подано 1 заяву від  кандидата медичних наук Палапи Василя Васильовича 

Хмеляр І.М. відзначила  професійні здобутки  Палапи Василя Васильовича Василь 

Васильович має бездоганну ділову репутацію і авторитет серед колег та 

студентів, відрізняється почуттям відповідальності за доручену справу. 

Принциповий, наполегливий, сумлінний, справедливий.  

5.3. УХВАЛИЛИ:  
5.3.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради за  

("за" - 30, "проти" - немає, "недійсних бюлетенів" - немає) призначити на 

посаду завідувача кафедри медико-профілактичних дисциплін та 

лабораторної діагностики кандидата медичних наук Палапу Василя 

Васильовича.  

5.4. ВИСТУПИЛИ:  

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади професора 

кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін подано 1 заяву від кандидата 

історичних наук Переходько Наталії Миколаївни. 

Хмеляр І.М. відзначила  професійні здобутки  Переходько Н.М., вона постійно 

працює над створенням умов для свідомої орієнтації студентів у сучасному 

світі, суспільстві, формуванню в них відповідальної соціальної та 

громадянської позиції, підвищення рівня духовної культури, культури 

спілкування й діяльності для сприяння їх соціалізації, активному включенню в 

соціально – політичне та економічне життя суспільства.  

5.4. УХВАЛИЛИ:  

5.4.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради за   

Переходько Наталію Миколаївну ("за" - 28, "проти" - 2, "недійсних 

бюлетенів" - немає) призначити на посаду професора кафедри суспільно-

гуманітарних дисциплін кандидата історичних наук Переходько Наталію 

Миколаївну. 

5.5. ВИСТУПИЛИ:  

Филипюк Г.Г., яка зазначила, що всього на заміщення вакантної посади професора 

кафедри фундаментальних дисциплін  подано 1 заяву від Сондак Олени 

Володимирівни – кандидата педагогічних наук.  

Хмеляр І.М. відзначила  професійні здобутки Сондак Олени Володимирівни. 

Зокрема  багато уваги приділяє формуванню вміння студентів застосовувати 

вихідні положення науки для самостійного пояснення фізичних явищ.  Інеса 
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Макарівна запропонувала підтримати кандидатуру Сондак Олени 

Володимирівни.  

5.5. УХВАЛИЛИ:  

5.5.1. На підставі результатів таємного  голосування членів Вченої ради за  

Сондак Олену Володимирівну ("за" - 28, "проти" - 2, "недійсних бюлетенів" 

- немає) призначити на посаду професора кафедри  фундаментальних 

дисциплін  Сондак Олену Володимирівну – кандидата педагогічних наук.  

6. СЛУХАЛИ: Про результати науково-теоретичної конференції «Інноваційні 
технології в теорії і практиці сучасної медичної освіти». 
6.ВИСТУПИЛИ: 

Хмеляр І.М., яка повідомила, що 30 січня 2020 року на базі КЗВО «Рівненська 

медична академія» відбулася обласна науково - теоретична конференція 

«Інноваційні технології в теорії і практиці сучасної медичної освіти». У роботі 

науково-теоретичної конференції взяли участь понад 150 осіб, серед них – 

науковці, працівники органів управління освітою, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники закладів вищої медичної освіти Рівненської, 

Тернопільської та Івано-Франківської областей.  

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Долучатися до створення нової моделі системи медичної освіти передбачає 

цілісний підхід до здобувача освіти, пріоритет гуманістичних ціннісно-

світоглядних настанов. 

6.2. Впроваджувати у сучасну освіту студентоцентрового та інтегративно-

діяльнісного підходів, які сприяють формуванню професійної 

компетентності майбутнього медичного працівника. 

6.3. Створити освітнє середовище в закладі вищої освіти як відкритий простір 

для апробації та втілення інноваційних технологій, наукових досліджень 

учасників освітнього процесу. 
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ПРОТОКОЛ № 6 

 

від 12 лютого  2020 р. 

м. Рівне 

З а с і д а н н я  Вч е н о ї  р а д и  

Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради 

 

Присутні: 

Сабадишин Р.О., Баб'як В.І., Оксюта В.М., Хмеляр І.М., Бухальська С.Є.,  

Якимчук В.О., Проказюк С.В., Артеменко Л.В., Носко І.П., Кравець В.Р.,  

Палапа В.В.,  Штрімайтіс О.В., Коробко Л.Р., Туровська І.О., Рижковський В.О., 

Герасименко Л.В., Таборовець Л.М, Гашинська О.С., Лукащук М.М., Стернік В.М., 

Дем’янчук М.Р., Карпюк Н.В., Баб'як О.В., Кукурудза А.Р,, Ліннік Ю.В.,  

Зубілевич М.І., Чижишин Б.З., Маркович О.В., Сондак О.В., Переходько Н.М., 

Ліщук І.Ю., Жигайко К.І., Протасюк В.Д.  

Порядок денний: 

1. Про стан наповнення електронного контенту викладачами кафедр Хіміко-
фармацевтичних дисциплін та Медико-профілактичних дисциплін. 

2. Підготовка до Всеукраїнських конференцій, форумів. Аналіз участі 

викладачів. 
3. Про вивчення дисциплін хірургії та фармації. 
4. Особливості підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників. 
5. Затвердження програм творчого конкурсу та вступних випробувань. 
6. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: Про стан наповнення електронного контенту викладачами кафедр 

Хіміко-фармацевтичних дисциплін та Медико-профілактичних дисциплін. 

1. ВИСТУПИЛИ: 

Оксюта В.М., який зауважив, що нові стандарти освіти, програми навчання і навіть 

планування окремих діяльностей сьогодні повинні відповідати 

компетентнісному підходу. Під час аналізу електронного контенту було 

встановлено, що електронна система Мооdl наповнена на 80%. Матеріали є 
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різними за формою та змістом.   

1. УХВАЛИЛИ: 

1.1. Провести семінари, круглі столи щодо ознайомлення з модулем 

компетентності електронної системи Moodle. 

1.2. Усунути недоліки щодо  наповнюваності  матеріалу у системі Moodl  за 

відповідними спеціальностями. 

1.3. Визнати задовільним електронне наповнення системи Moodle викладачами 

кафедр Хіміко-фармацевтичних дисциплін та Медико-профілактичних 

дисциплін. 

2. СЛУХАЛИ: Підготовка до Всеукраїнських конференцій, форумів. Аналіз участі 

викладачі у наукових заходах. 

2. ВИСТУПИЛИ: 

Штрімайтіс О.В., яка ознайомила присутніх з новими вимогами щодо безперервної 

професійної освіти, зокрема, змін, що стосуються сертифікатів конференцій. 

Типова форма сертифікату учасника науково-практичного заходу повинна 

містити прізвище, ім’я, по-батькові учасника, № диплому про освіту, 

інформацію про місце роботи та форму участі, інформацію про нарахування 

балів, тривалість заходу інформальної освіти. Конференція також є внесеною у 

реєстр, НАМН України та затверджена МОЗ України. 

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Розглянути на засіданнях кафедр наказ МОЗ України від 22.02. 2019 № 446 

щодо порядку нарахування балів до неперервного розвитку професійної 

освіти. 

2.2. Надавати сертифікати участі у конференції згідно із Типовою  формою 

сертифікату учасника науково-практичного заходу. 

2.3. Залучити до написання тез конференції викладачів Академії відповідно до  

напрямів конференції. 

3. СЛУХАЛИ: Про вивчення дисциплін хірургії та фармації. 

3. ВИСТУПИЛИ: 

Баб’як В.І., який ознайомив присутніх із планом та результатами вивчення 

дисциплін фармації та хірургії.  

3. УХВАЛИЛИ: 

3.1. Розглянути підсумки вивчення стану на засіданні кафедри та визначити 

конкретні заходи з виконання пропозицій, провести відповідну роботу 

щодо усунення виявлених недоліків. 

3.2. Здійснювати переорієнтацію навчання від традиційних підходів до 

застосування новітніх методів і технологій, педагогіки співробітництва 

викладача і студента, організувати на кафедрах науково-методичні семінари 

за цією тематикою. 

3.3. Систематично використовувати на заняттях диференційовані завдання та 

завдання творчого характеру. 

4. СЛУХАЛИ: Особливості підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 
педагогічних працівників. 
4. ВИСТУПИЛИ: 

Палапа В.В., який зауважив, що підвищення кваліфікації педагогічних та науково-



педагогічних працівників закладів освіти і установ (далі - заклади освіти) 

забезпечується відповідно до законодавства.  

4. УХВАЛИЛИ: 

4.1. Розглянути та обговорити на засіданнях кафедр порядок підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 

р. № 800. 

4.2. Викладачам, що підлягають атестації у 2020 р., подати звіт про педагогічну 

діяльність та характеристику. 

4.3. Викладачам, що підлягають атестації у 2020 р., оновити та представити до 

розгляду навчально-методичне забезпечення відповідних дисциплін. 

5. СЛУХАЛИ: Затвердження програм творчого конкурсу та вступних випробувань. 
5. ВИСТУПИЛИ: 
Баб’як В.І., який ознайомив присутніх з програмами творчого конкурсу та вступних 

випробувань, які були розроблені для підвищення рівня якості освіти у КЗВО 
«Рівненська медична академія». Документи були обговорені керівниками 
відповідних структурних підрозділів Аадемії та враховано усі зауваження та 
поправки. 

5. УХВАЛИЛИ: 
5.1. Затвердити програмами творчих конкурсів та вступних випробувань, а 

саме: 
1) Програма творчого конкурсу «Ліплення» для вступу на навчання за 

освітньо-професійним ступенем «Фаховий молодший бакалавр» зі 

спеціальності  221 «Стоматологія» у фаховий медичний коледж КЗВО 

«Рівненська медична академія»; 

2) Програма вступного випробування з математики для абiтурiєнтiв, що 

вступають на основi повної загальної середньої освiти; 

3) Програма вступного випробування з хімії для абiтурiєнтiв, що 

вступають на основi повної загальної середньої освiти; 

4) Програма вступного випробування з хімії для абiтурiєнтiв, що 

вступають на основi базової загальної середньої освiти; 

5) Програма вступного випробування з біології для абiтурiєнтiв, що 

вступають на основi повної загальної середньої освiти; 

6) Програма вступного випробування з біології для абiтурiєнтiв, що 

вступають на основi базової загальної середньої освiти; 

7) Програма вступного випробування з української мови і літератури для 

абiтурiєнтiв, що вступають на основi повної загальної середньої освiти; 

8) Програма вступного випробування з української мови для абiтурiєнтiв, 

що вступають на основi базової загальної середньої освiти; 

9) Програма вступного випробування з фізики для абiтурiєнтiв, що 

вступають на основi повної загальної середньої освiти; 

10) Програма вступного випробування з математики (співбесіда) для 

абiтурiєнтiв, що вступають на основi повної загальної середньої освiти; 

11) Програма вступного випробування з хімії (співбесіда) для абiтурiєнтiв, 

що вступають на основi повної загальної середньої освiти; 

12) Програма вступного випробування з хімії (співбесіда) для абiтурiєнтiв, 

що вступають на основi базової загальної середньої освiти; 



13) Програма вступного випробування з біології (співбесіда) для 

абiтурiєнтiв, що вступають на основi повної загальної середньої освiти; 

14) Програма вступного випробування з біології (співбесіда) для 

абiтурiєнтiв, що вступають на основi базової загальної середньої освiти; 

15) Програма вступного випробування з української мови і літератури 

(співбесіда) для абiтурiєнтiв, що вступають на основi повної загальної 

середньої освiти; 

16) Програма вступного випробування з української мови (співбесіда) для 

абiтурiєнтiв, що вступають на основi базової загальної середньої освiти; 

17) Програма вступного випробування з фізики (співбесіда) для 

абiтурiєнтiв, що вступають на основi повної загальної середньої освiти. 

5.2. Довести положення до відома науково-педагогічних та педагогічних 

працівників академії. 

5.3. Розмістити положення на сайті Академії. 

6. РІЗНЕ 

6.1. СЛУХАЛИ: Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Сучасні перспективи розвитку стоматології через призму наукових 

досліджень молодих вчених». 

6.1. ВИСТУПИЛИ: 

Лисиця Д.Л., який ознайомив присутніх з напрямами роботи конференції та 

зазначив, яка відбулася в закладі 11 лютого 2020 року. 

6.1. УХВАЛИЛИ: 

6.1.1. Поширити досвід науковців, провідних практикуючих фахівців у галузі 

стоматології серед науково-педагогічного колективу КЗВО «Рівненська 

медична академія». 

6.1.2. Молодим вченим продовжувати наукові дослідження з метою пошуку 

нових шляхів попередження та ліквідації стоматологічної захворюваності. 

6.1.3. Продовжити практику проведення науково-практичних конференцій, 

круглих столів із залученням провідних фахівців зі стоматології та 

суміжних медичних наук, фармації. 

6.1.4. Залучати студентів до наукових заходів, з метою підвищення 

зацікавленості у майбутній професії та більш якіснішого формування 

професійної компетентності. 

6.2. СЛУХАЛИ: Про підсумки проведення обласної науково - теоретичної 

конференції «Інноваційні технології в теорії і практиці сучасної медичної освіти». 

6.2. ВИСТУПИЛИ:  
Хмеляр І.М., яка зазначила, що у роботі науково-теоретичної конференції взяли 

участь понад 150 осіб, серед них – науковці, працівники органів управління 

освітою, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої 

медичної освіти Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.  

У рамках програми науково-теоретичної конференції було організовано роботу 

за напрямами: 

  проблеми інноваційного розвитку медичної освіти на засадах європейських 

цінностей та сталого розвитку; 

  роль і місце біологічних наук у забезпеченні сталого розвитку та екологічної 

безпеки; 



  сучасні аспекти викладання хіміко-фармацевтичних дисциплін та проблеми 

вищої фармацевтичної освіти в України; 

  шляхи створення толерантного середовища у вищому навчальному закладі. 

6.2. УХВАЛИЛИ: 

6.2.1. Медична освіта в Україні є одним із головних чинників цивілізаційного 

розвитку суспільства; 

6.2.2. Сворення нової моделі системи медичної освіти передбачає цілісний 

підхід до здобувача освіти, пріоритет гуманістичних ціннісно-світоглядних 

настанов; 

6.2.3. Впровадження у сучасну освіту студентоцентрового та інтегративно-

діяльнісного підходів, які сприяють формуванню професійної 

компетентності майбутнього медичного працівника; 

6.2.4. Освітнє середовище в закладі вищої освіти – відкритий простір для 

апробації та втілення інноваційних технологій, наукових досліджень 

учасників освітнього процесу. Проведення апробації впровадження 

педагогічних умов формування професійної компетентності студента-

медика; 

6.2.5. Сучасна освіта – це педагогіка партнерства між науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками, студентами, батьками, співпраця з 

громадськістю та місцевими органами самоврядування. Провести 

моніторинг ефективності взаємодії викладачів- студентів-роботодавців. 

6.3. СЛУХАЛИ: Про зарахування стажування  викладачів фахового коледжу 

Бобошко Т. І., Пишка О. М., Гуз Н. Ф. Апончук Л.В., Кирничної А. Ю, Оксюти В. 

М., Дашевського В.О. про стажування з фізичної реабілітації в  Республіканському 

центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми КП «Рівненський обласний  

госпіталь ветеранів війни» Рівненської обласної  ради, як підвищення еваліфікації. 

6.3. ВИСТУПИЛИ: 

Рижковський В.О. ознайомив присутніх із звітом викладачів про стажування. 

6.3. УХВАЛИЛИ:  

6.3.1. Затвердити звіт про результати стажування  викладачів Рівненського 

фахового коледжу Бобошко Т. І., Пишка О. М., Гуз Н. Ф. Апончук Л.В., 

Кирничної А. Ю, Оксюти В. М., Дашевського Ю.М. про стажування з 

фізичної реабілітації в  Республіканському центрі лікування та реабілітації 

наслідків нейротравми КП «Рівненський обласний  госпіталь ветеранів 

війни» Рівненської обласної  ради. 

6.3.2.Зарахувати  стажування  викладачів Рівненського фахового коледжу 

Бобошко Т. І., Пишка О. М., Гуз Н. Ф. Апончук Л.В., Кирничної А. Ю, 

Оксюти В. М., Дашевського Ю.М. про стажування з фізичної реабілітації в  

Республіканському центрі лікування та реабілітації наслідків нейротравми 

КП «Рівненський обласний  госпіталь ветеранів війни» Рівненської 

обласної  ради як підвищення кваліфікації. 

6.4.  СЛУХАЛИ: Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) кандидата 

медичних наук Коробко Лариси Ростиславівни, професора кафедри медико-

профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики КЗВО «Рівненська 

медична академія» Рівненської обласної ради на базі  КП «Рівненський обласний 

протипухлинний   центр» Рівненської обласної ради. 

6.4. ВИСТУПИЛИ: 



Коробко Л.Р. яка зазначила, що метою підвищення кваліфікації (стажування) на базі 

КП «Рівненський обласний протипухлинний   центр» Рівненської обласної 

ради було удосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення й 

розширення професійних знань, умінь, поліпшення практичних навичок,  

набуття нового досвіду у даній сфері діяльності, зокрема: вивчення 

діагностичних критеріїв та методик визначення специфічних онкомаркерів, 

ознайомлення із шляхами метастазування при різних видах раку, диференційна 

діагностика раку, обов’язковими та спеціальними методами обстеження 

хворих на рак.  

6.4. УХВАЛИЛИ: 

6.4.1. Затвердити Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) кандидата 

медичних наук Коробко Лариси Ростиславівни професора кафедри медико-

профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики КЗВО «Рівненська 

медична академія» Рівненської обласної ради   на базі  КП «Рівненський 

обласний протипухлинний   центр» Рівненської обласної ради. 

6.4.2. Зарахувати  стажування кандидата медичних наук Коробко Лариси 

Ростиславівни професора кафедри медико-профілактичних дисциплін та 

лабораторної діагностики КЗВО «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради   на базі  КП «Рівненський обласний 

протипухлинний   центр» Рівненської обласної ради як підвищення 

кваліфікації. 
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ПРОТОКОЛ № 7 

 

від 12 березня  2020 р. 

м. Рівне 

З а с і д а н н я  Вч е н о ї  р а д и  

Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради 

 

Присутні: 

Сабадишин Р.О., Баб'як В.І., Оксюта В.М., Хмеляр І.М., Бухальська С.Є.,  

Якимчук В.О., Проказюк С.В., Артеменко Л.В., Носко І.П., Кравець В.Р.,  

Палапа В.В.,  Штрімайтіс О.В., Коробко Л.Р., Туровська І.О., Рижковський В.О., 

Герасименко Л.В., Таборовець Л.М, Гашинська О.С., Лукащук М.М., Стернік В.М., 

Дем’янчук М.Р., Карпюк Н.В., Баб'як О.В., Кукурудза А.Р,, Ліннік Ю.В.,  

Зубілевич М.І., Чижишин Б.З., Маркович О.В., Сондак О. В., Переходько Н.М., 

Ліщук І.Ю., Жигайко К.І., Протасюк В.Д.  

Порядок денний: 

1. Про запобігання поширенню коронавірусу в КЗВО”Рівненська медична 

академія”. 

2. Про організацію освітньої  діяльності КЗВО” Рівненська медична 

академія” в умовах  карантину. 

 

1. СЛУХАЛИ: інформацію про запобігання поширенню коронавірусу  в КЗВО” 

Рівненська медична академія” 

1. ВИСТУПИЛИ: 

Бабяк О.В., яка наголосила на небезпеці та загрозі для здоровя пов’язану з 

короновірусною інфекцією.  

Оксюта В.М., який довів до відома присутніх перелік заходів дотримання 

карантинного режиму працівниками та студентами Академії 

Туровська І. О. запропонувала провести бесіди зі студентами з метою дотримання 

заходів безпеки в умовах карантину. 

1. УХВАЛИЛИ: 

mailto:m_college@icc.rv.ua
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1.1. Затвердити заходи протиепідемічного захисту в КЗВО «Рівненська 

медична академія». 

2. СЛУХАЛИ: Про організацію освітньої  діяльності КЗВО” Рівненська медична 

академія” в умовах  карантину. 

2. ВИСТУПИЛИ: 

Сабадишин Р.О. запропонував перевести освітній процес в Академії на 

дистанційну форму навчання. 

Оксюта В.М. уточнив, що для забезпечення проведення занять для студентів, 

слухачів використовувати технології дистанційного навчання та навчально-

методичні комплекси, розташовані на платформі Moodle.  

Бабяк В.І. звернув увагу, що дистанційну освіту можна познайомитися на таких 

платформах https://osvitoria.media, https://nus.org.ua, https://vseosvita.ua. 

Хмеляр І.М. зазначила, що для підвищення кваліфікації викладачів рекомендуємо 

такі вебінари: Оксана Пасічник "Технічні особливості організації дистанційної 

освіти", Інна Большакова "Вебінар здорового глузду: медіаграмотність і 

критичне мислення", Юрій Гайдученко "Креативний контент дистанційного 

навчання", Ольга Питюр "Ефективний зворотний зв’язок онлайн: правила та 

інструменти"  

Туровська І.О. звернула увагу на гейміфіковану платформу з безкоштовними 

курсами з української мови та літератури, біології, математики, історії України, 

англійської мови, щотижневі вебінари https://www.ed-era.com/zno, 

https://prometheus.org.ua/zno, https://gioschool.com, https://learningapps.org 

(платформа готових завдань з різних предметів), https://study-smile.com, 

https://naurok.com.ua, https://miyklas.com.ua. 

Бухальська С.Є.  нагадала присутнім, що Мінцифра підготувала оглядовий освітній 

серіал «Карантин: онлайн-сервіси для вчителів». Це серія відеороликів про 

дистанційне навчання з прикладами та інструментами.  

2. УХВАЛИЛИ: 

2.1. Перевести освітній процес в академії на дистанційну форму  на період з 12 

березня по 3 квітня 2020 року включно. Заборонити направлення за кордон 

студентів та співробітників Академії до країн з високим ступенем ризику 

зараження, проведення масових заходів в академії, у яких бере участь 

більше 60 осіб.  

2.2. Декану медико-фармацевтичного факультету, начальнику відділу кадрів 

академії, завідувачам кафедр, директорам коледжів, які входять до 

структури академії, завідувачам відділень, головам циклових комісій на 

період з 12 березня по 03 квітня 2020 року: 

- забезпечити проведення занять для студентів, слухачів з використанням 

технологій дистанційного навчання та навчально-методичних комплексів, 

розташованих на платформі Moodle, та з допомогою електронного зв’язку; 

- розробити заходи щодо часткового переведення працівників на роботу в 

дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт: організаційно-

педагогічної, методичної, наукової тощо. 

2.3. На період призупинення освітнього процесу викладачам: 
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- забезпечити підготовку індивідуальних завдань, тем рефератів тощо, які 

відповідають темам заняття згідно розкладу з можливістю їх завантаження 

на платформу Moodle; 

- контроль знань з практичних занять здійснювати за допомогою системи 

дистанційного контролю на платформі Moodle та електронної пошти; 

- надавати консультації щодо виконання індивідуальних завдань через 

спілкування по електронній пошті та інших засобах комунікації. 

2.4. Науково-педагогічні працівники Академії та педагогічних працівників 

коледжів, то на період введення карантину  працюють за індивідуальним 

графіком.  
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ПРОТОКОЛ № 8 

 

 

від 02 квітня  2020 р. 

м. Рівне 

З а с і д а н н я  Вч е н о ї  р а д и  

Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради 

 

Присутні: 

Сабадишин Р.О., Баб'як В.І., Оксюта В.М., Хмеляр І.М., Бухальська С.Є.,  

Якимчук В.О., Проказюк С.В., Артеменко Л.В., Носко І.П., Кравець В.Р.,  

Палапа В.В.,  Штрімайтіс О.В., Коробко Л.Р., Туровська І.О., Рижковський В.О., 

Герасименко Л.В., Таборовець Л.М, Гашинська О.С., Лукащук М.М., Стернік В.М., 

Дем’янчук М.Р., Карпюк Н.В., Баб'як О.В., Кукурудза А.Р,, Ліннік Ю.В.,  

Зубілевич М.І., Чижишин Б.З., Маркович О.В., Сондак О.В., Переходько Н.М., 

Ліщук І.Ю., Жигайко К.І., Протасюк В.Д.  

Порядок денний: 

1. Про стан підготовки дистанційного проходження акредитаційної справи 

спеціальності 227  «Фізична терапія, ерготерапія» та 224 «Технології 

медичної діагностики та лікування»,галузь знань 22 Охорона здоров’я, 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. 

2. Аналіз проблем організації дистанційного навчання. 

3. Про підсумки Всеукраїнської науково-практичної internet-конференції 

«Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та 

фармацевтичного працівника». 

4. Про рекомендацію до друку збірника  тез конференції «Трансформаційні 

процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного 

працівника» . 

5. Про рекомендацію до друку збірника  тез студентської Всеукраїнської 

науково-практичної конференції студентів та обдарованої молоді «Новини 

науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології» 

6. Про встановлення розміру  оплати за проживання в  студентському 

mailto:m_college@icc.rv.ua
http://mcollege.rv.ua/images/naukovci_2016/perehodko19.pdf


гуртожитку. 

7. Різне. 

 1. СЛУХАЛИ “Про стан підготовки дистанційного проходження 

акредитаційної справи спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та 224 

«Технології медичної діагностики та лікування», галузь знань 22 Охорона здоров’я, 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр.  

 1. ВИСТУПИЛИ: 

 Коробко Л.Р., яка проаналізувала   стан підготовки акредитаційної справи 

спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузь знань 22 Охорона 

здоров’я, освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр” до  дистанційного 

проходження акредитації, а також вказала на деякі неодопрацювання  у 

підготовці акредитаційних матеріалів.   

 Рижковський В.О., який зауважив. що науково - педагогічні, педагогічні 

працівники, які готують студентів-медиків зі спеціальності 227  «Фізична 

терапія, ерготерапія» підготували необхідний пакет документів для успішного 

проходження  акредитаційної справи. 

Баб'як В.І.. який зазначив достатній рівень підготовки 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування»,галузь знань 22 Охорона здоров’я, освітньо-

кваліфікаційний рівень – бакалавр до проходження акредитації. 

Хмеляр І.М., звернула увагу на рівень підготовки навчально-методичних 

рекомендацій для студентів з навчальних дисциплін, що викладаються на 

зазначеній спеціальності. 

 1. УХВАЛИЛИ: 

 1.1. Створити умови для проходження акредитації спеціальності 227  

«Фізична терапія, ерготерапія» галузь знань 22 Охорона здоров’я, 

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр” дистанційно. 

 2. СЛУХАЛИ  Аналіз проблем організації дистанційного навчання. 

 2. ВИСТУПИЛИ:  

 Баб'як В.І.. зазначив, що згідно наказу ректора академії «Про організацію 

дистанційного навчання студентів під час карантину COVID-19» №72ос/к від 

16.03.2020р. (http://mcollege.rv.ua/images/Naraz_karantin2.pdf) введено в дію 

відповідне положення  

 (http://mcollege.rv.ua/images/polozen_distanc_navshania.pdf).  

Крім того, в КЗВО «Рівненська медична академія» переорієнтовано 

викладання матеріалу в дистанційні форми. Одним з базових елементів в 

навчальному процесі є наш сервер LMSMOODLУ, на якому можливо отримати 

матеріал в текстовому форматі, форматі презентації, переглянути відео 

практичних занять, пройти періодичне чи контрольне тестування, взяти участь 

в онлайн чаті чи онлайн занятті. Також широко використовуються такі 

елементи як Googleclassroom, Googledrive, Googledoc, Googletables, 

Googleforms, Googleslides. Для покращення сприйняття матерілу онлайн лекції 

проводяться і на сторонніх ресурсах, а саме: ZOOM, Hangouts, на ресурсі 

YouTube створені канали, в яких теж проводяться онлайн лекції та 

викладаються відео уроки. Завдяки постійному використанню даних ресурсів 

вдалося мінімізувати труднощі в навчанні студентів  у зв’зку з пандемією 

COVID-19. 

http://mcollege.rv.ua/images/Naraz_karantin2.pdf
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КЗВО «Рівненська медична академія» виборола право участі в Україно-

швейцарському проекті «Розвиток медичної освіти». В рамках даного проекту 

працівники академії завершують черговий онлайн курс з використання Moodle 

й електронного навчання. 

Оксюта В.М. зазначив, що адміністрацією Академії постійно проводиться контроль 

з метою усунення перешкод із запровадженням гнучкого (дистанційного) 

режиму роботи працівників та для покращення освітнього процесу з 

використанням технологій дистанційного навчання.  

В КЗВО «Рівненська медична академія» 25.03.2020р. дистанційно проведено 

атестацію педагогічних та науково-педагогічних працівників за допомогою 

Google Hangouts. 

3. Хмеляр І.М. звернула увагу, що з використанням технологій дистанційного 

зв’язку була проведена науково-практична internet-конференція з міжнародною 

участю «Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного і 

фармацевтичного працівника», яка відбулася  26-27 березня 2020 року. 

Також буде проведено дистанційно Всеукраїнську науково-практична 

конференцію студентів та обдарованої молоді: “Новини науки: дослідження, 

наукові відкриття, інноваційні технології”, яка відбудеться 9-10 квітня 2020 

року. 

2. УХВАЛИЛИ: 

 2.1. Вдосконалити організацію дистанційного освітнього процесу 

враховуючи результати  анкетування: “Щодо ефективності дистанційного 

навчання”. 

 3. СЛУХАЛИ:  “Про підсумки Всеукраїнської науково-практичної internet-

конференції «Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та 

фармацевтичного працівника»”. 

 3. ВИСТУПИЛИ: 

4. Штрімайтіс О.В. яка наголосила, що метою конференції було - обговорити 

актуальні проблеми теорії і практики трансформаційних процесів у системі 

підготовки сучасного медичного та фармацевтичного працівника, визначити 

оптимальні умови підвищення ефективності впровадження інновацій у 

освітній процес та управління вищими медичними навчальними закладами. 

Конференція викликала значний інтерес не лише в Україні, а й за її межами. У 

конференції прийняли участь 4 учасників з-за кордону (Ізраїлю, Німеччини, 

Польщі) та 106 учасників з різних куточків України, найчисленніша кількість 

учасників звичайно з Рівненщини (60), також ми раді були вітати гостей з 

Харкова (9), Черкас (7), Івано-Франківська (7), Ківерців (5), Вінниці (3), 

Кременця (3), Тернополя (2), Житомира (2), Луцька (2), Києва (2), Кривого 

Рогу (1), Львову (1), Новоград-Волинську (1), Тячів (1). 

5. Відеовиступи підготували 13 учасників із провідних навчальних 

закладів: КЗВО «Рівненська медична академія» (5 доповідей), Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (4 

доповіді), Рівненський інститут післядипломної освіти (3 доповіді), Івано-

Франківський національний медичний університет (1 доповідь). 

Хмеляр І.М. зауважила, що слід зазначити, що 40 % доповідачів - досвідчені 

науковці з науковим ступенем та/або вченим званням, 16 % - мають публікації 



в виданнях, які внесені до наукометричних баз Scopus та Web of Science. 

Найбільшу цікавість зареєстровані учасники виявили до напряму 

«Особливості організації освітньої та наукової діяльності учасників освітнього 

процесу» - близько 50%, напрям «Колективно-компетентнісна взаємодія 

учасників освітнього процесу в умовах реформування освіти: формування 

професійних компетентностей фахівців медичної та фармацевтичної галузі» 

найбільш актуальний для 34% зареєстрованих учасників, 18% вважають 

найцікавішою для себе участь за напрямом «Проблемні питання 

післядипломної освіти в контексті безперервного професійного розвитку 

фахівців». 

 3. УХВАЛИЛИ: 

 3.1. Затвердити звіт про Всеукраїнську науково-практичну internet-

конференцію «Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного 

та фармацевтичного працівника». 

 4. СЛУХАЛИ:  “Про рекомендацію до друку збірника  тез конференції 

«Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного 

працівника»”. 

 4. ВИСТУПИЛИ: 

6. Штрімайтіс О.В. звернула увагу, що до публікації надійшло 40 тез доповідей 

українською мовою, 5 – англійською та одні тези українською та німецькою 

мовами водночас. Тези учасників конференції укладенні згідно вимог. 

 4. УХВАЛИЛИ: 

 4.1. Рекомендувати до друку збірник тез за матеріалами конференції 

«Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та 

фармацевтичного працівника»”. 

 5. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію до друку збірника  тез студентської 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та обдарованої молоді 

«Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні технології». 

 5. ВИСТУПИЛИ: 

7. Штрімайтіс О.В. яка наголосила, що в студентській конференції взяли участь 94 

учасники (2 учасників взяли участь у роботі кількох напрямів конференції).  

8. З Рівненської обласні взяли участь у конференції 64 учасника (з м. 

Рівне – 85 %), з Волинської області – 8, з Харкова – 13, з Дніпра – 3, з Львову – 

3, з Івано-Франківська – 2. 38 участики прийняли участь у роботі конференції 

за медико-фармацевтичним напрямом, 34 – за природничо-прикладним, 15 – 

суспільно-гуманітарним, 9 – фізична реабілітація. У 55 % учасників науковим 

керівником є фахівець з науковим ступенем та\або вченим званням.  

Туровська І.О. зазначила, що 27 % учасників беруть участь у формі усної доповіді 

та публікації тез; 65 % - у формі публікації тез; 5 % - усна доповідь;3 % - 

вільний слухач. Тези учасників укладенні згідно вимог. 

 5. УХВАЛИЛИ: 

 5.1. Рекомендувати до друку збірник за матеріалами студентської 

Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та обдарованої 

молоді «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, інноваційні 

технології». 



6. СЛУХАЛИ: Про встановлення розміру оплати за проживання в студентському 

гуртожитку. 

 6. ВИСТУПИЛИ: 

 Якимчук В.О. зазначили, що враховуючи постанову Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010р. № 796 ”Про затвердження переліку платних послуг, 

які можуть надаватися державними навчальними закладами”, із змінами, 

спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров`я України  від 

28.03.2011р. №284/423/173 “Про встановлення граничного розміру плати за 

проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів 

державної та комунальної форм власності ”, на основі проведеного розрахунку 

вартості одного ліжко-місця проживання, відповідно до собівартості наданих 

послуг в 2019 навчальному році рекомендуємо з 01.09.2020 року місячний 

розмір плати за проживання в гуртожитку на 2020/2021 навчальний рік: 

 для студентів коледжу, які навчаються за державним замовленням - 392,00 

грн.(триста дев'яносто дві гривні, 00 копійок);  

 для студентів академії, які навчаються за державним замовленням - 520,00 

грн.(п’ятсот  двадцять гривень, 00 копійок); 

 для студентів, які навчаються на контрактній формі навчання – 875,00 

грн.(вісімсот  сімдесят п’ять гривень, 00 копійок); 

 для курсантів, які проходять курси підвищення кваліфікації середнього 

медичного персоналу – 1 050,00 грн. (одна тисяча п’ятдесят  гривень, 00 

копійок) ПДВ в тому числі. 

6. УХВАЛИЛИ: 

6.1. Встановити з 01.09.2020 року місячний розмір плати за проживання в 

гуртожитку на 2020/2021 навчальний рік: 

 для студентів коледжу, які навчаються за державним замовленням - 392,00 

грн. (триста дев'яносто дві гривні, 00 копійок);  

 для студентів Академії, які навчаються за державним замовленням - 520,00 

грн. (п’ятсот  двадцять гривень, 00 копійок); 

 для студентів Академії, які навчаються на контрактній формі навчання – 

875,00 грн. (вісімсот  сімдесят п’ять гривень, 00 копійок);  

 для курсантів, які проходять курси підвищення кваліфікації середнього 

медичного персоналу – 1 050,00 грн. (одна тисяча п’ятдесят  гривень, 00 

копійок) ПДВ в тому числі. 

7. РІЗНЕ 

7.1. СЛУХАЛИ: Звіт-самоаналіз за результатами освітньої діяльності відповідно 

до звітного навчального плану спеціальності 223 Медсестринство, Освітньо-

професійна програма «Сестринська справа» у ВП “Костопільський фаховий 

медичний коледж” КЗВО «Рівненська медична академія». 

7.1. ВИСТУПИЛИ:  

Носко І.П. зазначив, що основними принципами та процедурами забезпечення 

якості вищої освіти, на яких ґрунтується система, є оцінка якості навчальних 

програм, а також знань, вмінь і компетенцій осіб, що навчаються, 

професійного росту випускників та висококомпететного викладацького складу. 

Викладачі щорічно переглядають та доповнюють робочі навчальні програми 



відповідно до сучасних вимог. Значна увага у Академії приділяється розробці 

та оновленню методичного забезпечення для проведення теоретичних, 

практичних занять (лабораторних робіт) та дидактичного забезпечення 

самостійної позааудиторної роботи студентів зазначеного напряму підготовки. 

Для проведення практичних занять викладачами підготовлено навчально-

методичні посібники, розроблені електронні версії складових методичного 

забезпечення дисциплін для самостійної роботи студентів, детальні інструкції 

та алгоритми дій для виконання тих чи інших маніпуляцій, структурно-логічні 

схеми, дидактичний та роздатковий матеріали.  

7. 1. УХВАЛИЛИ: 

7.1.1. Затвердити звіт-самоаналіз за результатами освітньої діяльності 

відповідно до звітного навчального плану спеціальності  223 

Медсестринство, Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» у 

ВП” Костопільський фаховий медичний коледж” КЗВО «Рівненська 

медична академія». 

 
 
 


