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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО
МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА

У 2016-2017 навчальному році робота колективу Новгород-Сіверського

медичного  училища  була  спрямована  на  виконання  Закону  України  «Про

вищу освіту», Положення про державний вищий навчальний заклад освіти,

Наказу МОЗ України № 116 від 11.05.1998 р. «Про заходи щодо подальшого

розвитку  медсестринства  в  Україні»,  «Про  концептуальні  засади

гуманітарної  освіти  в  Україні»,  на  підготовку  висококваліфікованих

спеціалістів І рівня акредитації.

Новгород-Сіверське  медичне  училище  було  створено  наказом

Чернігівського обласного управління охорони здоров’я № 37 від 17.06.1936

року, як медична школа акушерок і медичних сестер з метою забезпечення

лікувально-профілактичних  закладів  області  середніми  медичними

працівниками з фахів медична сестра та акушерка.

          У 1953 році навчальний заклад розпочав підготовку на відділення

Лікувальна справа.

 У 1954 році наказом МОЗ УРСР № 404 „Про реорганізацію середніх

медичних навчальних закладів УРСР” колишня Новгород-Сіверська медична

школа була реорганізована в Новгород-Сіверське медичне училище. У 1999

році   Новгород-Сіверське  медичне  училище  пройшло  акредитацію  та

оформило статус ВНЗ І рівня акредитації. 

Відповідно до ліцензії МОН України (серія АЕ № 458267 від 16.06.2014

року)  Новгород-Сіверському  медичному  училищу  надано  право  надання

освітніх  послуг,  пов’язаних  із  одержанням  вищої  освіти  на  рівні

кваліфікаційних  вимог  до  молодшого  спеціаліста  з  ліцензованим  обсягом

прийому зі спеціальностей:  

               -     5.12010101   Лікувальна справа – 60 осіб;

               -     5.12010102   Сестринська справа – 60 осіб

(Сертифікат  зі  спеціальності  5.12010101  Лікувальна  справа  серія  НД-І

№2671087  рішення  АК  від  03.06.2014  року,  Сертифікат  зі  спеціальності
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5.12010102  Сестринська  справа  серія  НД-І  №  2671088  рішення  АК  від

03.06.2014  року).  Новгород-Сіверське  медичне  училище  визнано

акредитованим  на  статусом  ВНЗ  І  рівня  акредитації  (сертифікат  про

акредитацію  серія  РД-І  №  2673173,  рішення  АК  від  25.10.2014  року.

Протокол №113.

Новгород-Сіверське медичне училище має свідоцтво  про  державну

реєстрацію,  серія АОО № 239124, видане Новгород-Сіверською районною

державною  адміністрацією  Чернігівської   області.  Дата  проведення

державної  реєстрації  –  31.05.1994  р.,  ідентифікаційний  код  в  єдиному

державному реєстрі 02011735.

 Одним з головних напрямків діяльності педагогічного колективу Новгород-

Сіверського  медичного  училища  є  питання  організації  та  проведення

профорієнтаційної роботи, підбір абітурієнтів до навчального закладу. 

В  училищі  постійно  працює  комісія  з  профорієнтаційної  роботи,  до

складу якої  входять досвідчені  викладачі  та представники адміністрації.  У

2016-2017  навчальному  році  регулярно  проводилися  засідання  комісії  з

профорієнтаційної роботи, був розроблений план заходів на навчальний рік.

З  метою  проведення  профорієнтаційної  роботи  викладачі  медичного

училища були закріплені за школами м. Новгорода-Сіверського та району.

Кожен з цих викладачів відвідав закріплену за ним школу, де провів зустрічі

з  учнями  випускних  класів  та  ознайомив  їх  з  правилами  прийому  до

медичного училища. Комісією з профорієнтаційної роботи були підготовлені

інформаційні матеріали для проведення профорієнтаційної роботи в школах. 

Залучались до участі в профорієнтаційній роботі і студенти училища. В

програми  виробничої  та  переддипломної  практики  включалися  завдання

профорієнтаційної  роботи.  Студентам  видавалися  направлення  для

проведення профорієнтаційної роботи. 

Протягом  навчального  року  кожної  п’ятниці   проводилися  Дні  відкритих

дверей, під час яких викладачі училища зустрічалися з випускниками шкіл м.

Новгород-Сіверського та району з метою ознайомлення учнів з  планом та
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правилами  прийому  абітурієнтів  до  Новгород-Сіверського  медичного

училища. 28 березня 2017 року викладачі і студенти училища брали участь у

«Ярмарку  професій»,  що  проводився  в  місті  Носівка.  Членами  комісії  з

профорієнтаційної  роботи  були  здійснені  виїзди  до  Корюківського,

Сосницького, Борзнянського, Сновського, Менського, Коропського та інших

районів  з  метою  проведення  профорієнтаційної  роботи  серед  учнів

загальноосвітніх шкіл. За період з 01 вересня 2016 року по 9 грудня 2016

року  інформацію про Новгород  –  Сіверське  медичне  училище та  правила

прийому на 2018 рік прослухали учні 9 – 11 класів Чернігівської області в

загальній кількості 1450 чоловік.

Крім  того  давалися  оголошення  про  вступ  в  обласних  та  міській

газетах, були оформлені профорієнтаційні буклети, проспекти, стенди та інші

інформаційно-довідникові  матеріали  про  професію  медичного  працівника,

надсилалися  листи-відповіді  бажаючим  детально  ознайомитись  з  умовами

вступу  до  навчального  закладу,  вносилися  зміни  на  сайті  училища  щодо

правил прийому,  проводилися  екскурсії  по  медичному училищу для учнів

шкіл міста.

У  2016  році  Новгород-Сіверське  медичне  училище  виконало  план

прийому студентів  за держзамовленням на 100%, а за рахунок фізичних та

юридичних осіб недобір склав 9 осіб. 

Переведення,  поновлення  та  відрахування  студентів  навчального

закладу здійснювалось згідно Наказу Міністерства освіти і науки України №

245  від  15.07.1996  р.  «Про  затвердження  Положення  про  порядок

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»

та Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 191/153 від 06.06.96 р.

«Про  затвердження  Положення  про  академічні  відпустки  та  повторне

навчання у вищих закладах освіти».  
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НАВЧАЛЬНИЙ  ПРОЦЕС

Напрямки  навчальної  роботи  Новгород-Сіверського  медичного  училища

були визначені в комплексному плані роботи на 2016-2017 навчальний рік,

який був затверджений на засіданні педагогічної ради 31.08.2016 року. 

Викладачі  училища  зосередили  увагу  на  вивченні  та  впровадженні

набутого  в  училищі  досвіду  з  навчальної,  методичної  й  організаційної

роботи.  Колектив  училища доклав  чималих зусиль  у  пошуку  нових  форм

організації  навчальних  занять,  розробці  методичного  забезпечення

самостійної  та  індивідуальної  роботи  студентів,  вдосконаленні  системи

оцінювання.  Основні напрямки роботи колективу в навчальному році були

спрямовані на:

- реалізацію навчаючих, розвиваючих, виховуючих принципів сучасної

педагогіки;

- постійне  підвищення  професійного  рівня  педагогічної  майстерності

викладачів;

- формування  особистості,  активної  позиції  громадянина  України,

професійних  якостей  майбутнього  спеціаліста,  розвитку

волонтерського руху.

Підготовка  молодших спеціалістів  зі  спеціалізацій  Лікувальна справа,

Сестринська справа на основі базової загальної середньої освіти передбачає

термін підготовки 4 роки, а підготовка молодших спеціалістів зі спеціалізації

Сестринська справа на основі повної загальної середньої освіти передбачає

термін підготовки 3 роки і здійснюється на підставі освітньо-кваліфікаційних

характеристик,  освітньо-професійних  програм,  навчальних  планів

спеціальностей, які затверджені у встановленому порядку.

На  підставі  навчальних  планів  розроблений  графік  навчального

процесу, який передбачає дотримання термінів навчання, практик та канікул,

проведення  підсумкового  контролю.  Порушень  виконання  графіку

навчального процесу не виявлено.
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Спеціальності  повністю  забезпечені  типовими  навчальними

програмами.  На  їх  підставі  викладачами  розроблені  робочі  програми

навчальних  дисциплін,  які  схвалені  на  засіданнях  циклових  комісій  та

затверджені заступником директора з навчальної роботи.

Розклад  занять  складено  на  підставі  робочого  навчального  плану  та

відповідно  до  інструктивних  листів  і  рекомендацій  МОН  України  і  МОЗ

України.  Він  забезпечує  виконання  робочих  навчальних  програм.  Розклад

постійний, складається на кожне півріччя, зміни в розклад вносяться залежно

від  виникнення  виробничих  ситуацій:  (захворювання  викладача,

відрядження, навчання на ФПК, графік роботи викладачів за сумісництвом та

на  умовах  погодинної  оплати  та  інші).  Ведеться  облік  змін  основного

розкладу. Видаються накази по заміні викладачів.

Згідно  з  розкладом  занять  розроблена  і  затверджена  організаційно-

планова  документація:  розклад  проведення  семестрових,  перевідних,  та

державних  іспитів,  графіків  проведення  диференційованих  заліків  з

виробничих і переддипломних практик, графіків консультацій.

Навчальний процес в училищі здійснюються в таких формах:

- лекційні заняття;

- практичні заняття;

- семінарські заняття;

- лабораторні заняття;

- виробничі та переддипломні практики;

- консультації;

- самостійна позааудиторна робота студентів;

- контрольні  заходи  (поточний  контроль,  проміжний  контроль,

семестровий контроль, державна атестація).

Загальне тижневе навантаження студентів не перевищує 54 години, з

них: 

- 36 аудиторних годин;

- 18 годин самостійної позааудиторної роботи.
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Державна  атестація  проводиться  у  вигляді  комплексного

кваліфікаційного екзамену зі спеціальності, що включає теоретичну частину

(тестовий  контроль)  і  практичну  частину.  Зміст  державного  екзамену

визначається  його  програмою,  яка  розроблена  цикловою  комісією

професійної та практичної підготовки і затверджена директором училища.

Планування  навчального  навантаження  та  обліку  виконання

проводиться відповідно до наказу МОН України      № 450 від 7.08.2002 року

«Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та

переліків  основних  видів  методичної,  наукової  та  організаційної  роботи

педагогічних  і  науково-педагогічних  працівників  вищих  навчальних

закладів».  Навчальне  навантаження  більше  720  годин  узгоджується  з

профспілковим комітетом.

Усі  навчальні  дисципліни  та  види  практик  на  100%  забезпеченні

навчально-методичним комплексами, в які входять розроблені викладачами

тексти  лекцій,  мультимедійні  презентації  лекцій,  методичні  карти

теоретичних,  семінарських,  практичних  занять,  методичні  вказівки  по

виконанню  самостійної  позааудиторної  роботи,  алгоритми  виконання

практичних навичок,  матеріали для проведення початкового,  підсумкового

контролю  знань,  дидактичні  матеріали,  які  наочно  ілюструють  конкретні

теми  навчальних  занять,  тестові  завдання  для  поточного  і  рубіжного

контролю знань, комплексні контрольні роботи. 

Щорічно  в  училищі  проводиться  огляд  навчальних  кабінетів  та

аналізується  стан  їх  навчально-методичного  забезпечення.  Результати

перевірки  стану  методичного  забезпечення  навчальних  кабінетів  і

лабораторій заслуховуються на засіданнях адміністративної ради та циклових

комісій.

На даний час в училищі проводиться постійна робота на покращення

матеріального, технічного і гігієнічного забезпечення навчального процесу.

Усі приміщення училища відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 
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В  училищі  наявний  спортивний  зал  площею  300  м2,  обладнаний

необхідним  спортивним  інвентарем,  його  санітарно-гігієнічний  стан

задовільний. Навчальні заняття з фізичного виховання проводяться також на

стадіоні. 

Інформаційне  забезпечення  всіх  спеціальностей   реалізується  за

допомогою мережі Інтернет та послуг бібліотеки.

Ефективності навчального процесу сприяли такі заходи як:

- засідання педагогічних рад;

- засідання адміністративних рад;

- засідання методичних рад;

- засідання циклових комісій;

- школа професійної майстерності;

- школа «Молодого викладача»;

- семінар керівників груп.

Важлива роль в підготовці висококваліфікованих спеціалістів належить

цикловим комісіям. В своїй роботі вони використовують сучасні форми та

методи роботи. Голови циклових комісій проводять індивідуальну роботу з

викладачами-початківцями та викладачами-сумісниками. Все зорієнтовано на

кінцевий результат – підготовку всебічно розвиненої особистості медичного

спеціаліста І рівня акредитації.

Навчальний процес у навчальному закладі не може здійснюватися без

ефективного зворотного зв’язку,  який реалізується через  контроль за  його

результатами.  Достовірність  контролю  знань  студентів  дуже  важлива  для

прийняття  правильних  управлінських  рішень  щодо  вдосконалення

навчального  процесу.  Для  перевірки  рівня  знань  студентів  в  училищі

використовувалися різні методи контролю: директорські контрольні роботи,

письмові контрольні роботи, усне опитування, тестовий контроль.

Показником  якості  знань  є  результати  зимової  та  літньої

екзаменаційних  сесій.
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Результати зимової сесії:

 Всього складали сесію в училищі 398 студентів.
З них склали на «5» – 2 студенти;

      на «5 і 4» – 233 студенти;
                      тільки на «3» – 126 студентів;

      отримали «2» - 37 студентів.
Абсолютна успішність по училищу склала – 90, 6%
Якість – 58, 7%
Середній бал – 3,6.

Результати літньої сесії:

Всього складали  екзаменаційну сесію в училищі 298 студенти.

З них склали на «5» –36 студентів ( 12,1% );

      на «5 і 4» – 134 студентів (45%);

                         на «5,4, 3» – 88 студентів ( 29,5%);

                      тільки на «3» – 27 студентів ( 9,1 %);

      отримали «2» - 13 студентів  (4,3 %).

Абсолютна успішність по училищу склала – 95,6%

Якість –57 %

Середній бал – 3,7.

В навчальному закладі підготовлена науково-методична документація,

яка  дає  можливість  забезпечити  організацію  навчального  процесу  на

високому організаційному і науково-методичному рівні.

КОНТИНГЕНТ ТА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ

     Контингент студентів на 01.09. 2016 року складав 405 студентів (401+4

академічна  відпустка),  а  станом  на  3  липня  2017  року,  враховуючи  тих

студентів,  які  були  виключені,  забрали  документи  за  власним  бажанням,

перевелися до інших навчальних закладів, пішли в академічну відпустку, а

також  з  врахуванням  випуску   складає  282  чоловік  (280  +2  академічна

відпустка).
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Відповідно до наказу МОН  № 587 від 17.06.2010 року,  навчального плану

Новгород-Сіверського  медичного  училища,  графіку,  розкладу  іспитів,

Положення  про  державну  підсумкову  атестацію  студентів  з  предметів

загальноосвітньої  підготовки  у  вищих  навчальних  закладах  I-II рівнів

акредитації,  які  здійснюють  підготовку  кадрів  на  основі  базової  загальної

середньої освіти  на ІІ  курсі  відділеннях Лікувальна справа та Сестринська

справа в   кінці ІІІ  семестру 12-16 грудня 2016 року, а українська мова та

математика в період з 12.06.2017року до 23.06.2017 року.

Таким чином середньозважені результати державної підсумкової атестації:

№ Кількіст

ь

студенті

в

Українська мова Математика Біологія
Якіст

ь %

Сер

.

бал

Абсол.

успішніст

ь

Якіст

ь %

Сер

.

бал

Абсолютн

а

успішність

Якіст

ь %

Сер

.

бал

Абсолютн

а

успішність

1 75 61,3 3,6 100%
2 75 41,3 3,4 100% 72 3,7 100%

      Державна  атестація  випускників  ІV курсу  спеціальності  Лікувальна
справа  та  ІІІ,  ІV курсу  спеціальності  Сестринська  справа  проводилась
відповідно до Положення про організацію навчального процесу у Новгород-
Сіверському медичному училищі та Положення про проведення державних
іспитів  у  Новгород-Сіверському  медичному  училищі   затвердженому  на
засіданні  педагогічної  ради.  У своїй роботі  ДЕК керувалася наказом МОЗ
України  №  251  від  14.08.  1998  року  „Про  затвердження  Положення  про
систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів
„Медицина” і „Фармація” . До складання теоретичної частини комплексного
кваліфікаційного іспиту було допущено 58 випускників.  Студентка Жабко
Анастасія,  яка  в  минулому  році  не  набрала  55,5  %  допущена  до
перескладання іспиту Крок М.
Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М Лікувальна
справа: 

Таким чином на
« відмінно» - 0
«добре» - 47
«задовільно» - 11
«незадовільно» - 0
Абсолютна успішність – 100 %
Середній бал –  3,8 %
Якісний показник – 81 %
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   Відповідно до Протоколу засідання державної екзаменаційної комісії №2

від  09.06.2017  року,   наказу  директора   Новгород-Сіверського  медичного

училища за № 63 від 20.06.2017 року конвертовані оцінки були зараховані як

оцінки за тестову частину державного комплексного кваліфікаційного іспиту

зі спеціальності. 

      До складання практично-орієнтованої частини державного комплексного

кваліфікаційного іспиту було допущено 57 випускників. 

Результати складання практичної частини комплексного кваліфікаційного
іспиту: 

- на „відмінно” – 15
- „добре” – 27
- „задовільно” – 15
- середній бал – 4,0
- абсолютна успішність – 100%
- якість знань – 73,6  %

 Державна комісія відмітила глибокі та повні знання, а також вміння їх 

застосовувати на практиці  у студентів Штаби Ольги, Шик Олени, 

Савченко Юлії, Рубець Ірини, Сухоліт Оксани, Сокол Діани, Радченко 

Тетяни, Рогової Ані.

За підсумками складання тестової і практичної частин комплексного 

кваліфікаційного державного іспиту була виведена середньозважена 

оцінка за іспит.  Результати державного комплексного кваліфікаційного 

державного іспиту зі спеціальності: 

- на „відмінно” – 15
- „добре” – 27
- „задовільно” – 16
- середній бал – 3,9
- абсолютна успішність – 100%
- якість знань – 72,4  %
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За результатами диференційованих заліків,  семестрових іспитів, захисту

переддипломної  практики,  складання  Кроку  М  та  практичної  частини

комплексного  кваліфікаційного  іспиту  зі  спеціальності  на  диплом  з

відзнакою не претендує жоден студент.

    За підсумками державних іспитів на  IV курсі спеціальність Лікувальна

справа,  можна констатувати, що з загальної кількості випускників більшість

мають належні знання. Вони обізнані з основами законодавства України про

охорону  здоров’я,  знають  сучасну  класифікацію,  етіологію  і  патогенез

найпоширеніших  захворювань  та  принципи  лікування,  правила  обліку

виписування  і  зберігання  медикаментів,  уміють  забезпечити  належний

санітарно-протиепідемічний режим роботи в кабінеті, проводити обстеження,

встановлювати  діагноз,  виконувати  призначення  лікаря,  володіють

маніпуляційною технікою. 

До складання державного ліцензійного інтегрованого  іспиту Крок М

Сестринська справа було допущено 52 випускники.

Кожен зі  студентів отримав свій варіант тесту, який включав 150 завдань.

Результат ліцензійного  інтегрованого  іспиту  визнається успішним, якщо

студент  набрав  55,5%  від  загальної  суми  балів.  Результати  тестового

екзамену  конвертуються  в  оцінки   ("відмінно",  "добре",   "задовільно",

"незадовільно")    за    шкалою,   що затверджується  Міністерством охорони

здоров'я України. 

Результати  складання  ліцензійного  інтегрованого  іспиту  Крок  М
Сестринська справа: 

Таким чином на
« відмінно» - 3
«добре» - 46
«задовільно» - 3
Абсолютна успішність – 100%
Середній бал – 4,0
Якісний показник – 94,2 %

До  складання  практично-орієнтованої  частини  державного  комплексного
кваліфікаційного іспиту було допущено 52 випускники.
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Результати складання практичної частини комплексного кваліфікаційного

іспиту: 
- на „відмінно” –11
- „добре” – 30
- „задовільно” – 11
- середній бал – 4,0
- абсолютна успішність – 100%
- якість знань – 78,8  %

За  підсумками  складання  тестової  і  практичної  частин  комплексного
кваліфікаційного державного іспиту була виведена середньозважена оцінка
за іспит.

Результати  комплексного  кваліфікаційного  державного  іспиту  зі
спеціальності: 
на „відмінно” – 11
„добре” – 30
„задовільно” – 11
середній бал – 4,0
абсолютна успішність – 100%
якість знань – 78,8  %

Державна комісія відмітила глибокі та повні знання, а також вміння їх 

Дідок Катерини, Захарченко Марії, Мамай Юлії, Цицух Альони, Шутовець

Крістіни, Артем`євої Юлії, Вовк Юлії, Тунди Анжели.

      За  підсумками  державних  іспитів  на  IІІ,  ІV курсі  спеціальність

Сестринська  справа,   можна  констатувати,  що  з  загальної  кількості

випускників більшість мають належні знання. Більшість з них засвоїли:

- Основні  положення наказів  та  інструкцій,  що регламентують роботу

відділення, посадові обов’язки медичної сестри.

- Анатомо-фізіологічні,  вікові,  статеві,  психологічні  особливості

здорової  і  хворої  людини,  причини  і  фактори  ризику  виникнення

патологічних  процесів  в  організмі,  механізмі  їх  розвитку,  основи

фармакотерапії, сумісність, дозування і методику введення в організм
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лікарських засобів, правила обліку виписування і зберігання лікарських

препаратів.

- Етіологію,  симптоматику  захворювань  людини,  сучасні  методи

обстеження і діагностики, принципи лікування і догляду за хворими,

особливості патології людини у різні вікові періоди.

- Особливості спостереження та догляду за пацієнтами при різних видах

патології.

- Долікарську допомогу при невідкладних станах у дорослих та дітей. 

- Етапи сестринського процесу.

- Основи  медсестринської  етики  та  деонтології,  навики  професійного

спілкування.

ПРАКТИЧНЕ  НАВЧАННЯ

У  2016-2017  навчальному  році  в  Новгород-Сіверському  медичному

училищі  практична  підготовка  здійснювалась  згідно  з  діючими планами і

програмами,  затвердженими  Міністерством  освіти  і  науки  України,

Департаментом  кадрового  менеджменту,  освіти  та  науки  Міністерства

охорони  здоров’я  України,  наказом  №  690  від  07.12.2005  року  «Про

затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів

вищих  медичних  і  фармацевтичних  навчальних  закладів  І-ІІ  рівнів

акредитації» методичними рекомендаціями та інструктивними листами МОЗ

України, які регламентують організацію і проведення практичного навчання.

Для організації належної практичної підготовки медичних  спеціалістів

І-ІІ рівнів акредитації згідно з наказом № 165 від 08.09.2014 року управління

охорони здоров'я  Чернігівської  обласної  держадміністрації  за  навчальними

закладами області закріплені кращі лікувально-профілактичні та санітарно-

епідеміологічні  заклади  області.  Всі  вони  мають  належну  матеріально-

технічну базу і укомплектовані високо-кваліфікованими спеціалістами.
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З головними лікарями цих закладів укладені угоди про співпрацю між

навчальним закладом та базою практики про спільну підготовку медичних

кадрів.

Стан  практичного  навчання  перебуває  під  постійним  контролем,

вивчається і аналізується. Відповідно до цього розробляються заходи щодо

його покращення. 

Значну  роль  у  забезпеченні  якісного  практичного  навчання  відіграє

забезпечення  кабінетами  і  лабораторіями,   методичне  забезпечення

практичних занять, забезпечення оснащенням.

В  училищі  оснащено  19  кабінетів  та  4  лабораторії.  Робота  кабінетів  і

лабораторій проводилась відповідно до планів і виконана у повному обсязі:

оформлені  паспорти  кабінетів,  заповнені  журнали  з  техніки  безпеки,  в

основному  всі  кабінети  і  лабораторії  забезпечені  навчально-методичними

комплексами  для  проведення  як  теоретичних,  так  і  практичних  занять,

розроблена  тематика та  методичні  вказівки до  самостійної  позааудиторної

роботи,  протягом  року  кабінети  поповнювалися  нормативною

документацією, виготовлено ряд таблиць, стендів. 

Проводяться  пошуки  нових  форм  і  методів  роботи,  які  б  сприяли

підвищенню рівня практичної підготовки фахівців. Одним з напрямків такої

роботи  є  налагоджена  організація  роботи  тренажерного  кабінету,  який

забезпечує  протягом  року  проведення  практичних  занять,  відпрацювання

пропущених  занять  студентами,  відпрацювання  практичних  навичок

самостійної позааудиторної роботи під час виробничих та переддипломних

практик.

Ефективно  працює  в  училищі  комп’ютерний  клас,  на  базі  якого

проводяться  навчальні  та  підсумкові  заняття.  Комп’ютерний  клас

забезпечений пакетом прикладних програм. Технічні засоби навчання дають

можливість естетично і якісно оформити методичні матеріали – методичний

комплекс, який використовується під час лекційних і практичних занять – це
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і  інструкції,  алгоритми  виконання  практичних  навичок,  задачі,  завдання,

тести, методичні карти, тексти лекцій та семінарів.

Протягом навчального року адміністрацією були  відвідані  практичні

заняття  на  всіх  спеціальностях.  Їх  аналіз  показав,  що  викладачі

дотримуються структури проведення заняття: чітко визначають підготовчий

етап,  використовують  різні  форми  контролю,  послідовно  відпрацьовують

практичні  навички  і  вміння,  контролюють  та  корегують  їх  виконання

студентами, підводять підсумки заняття, аналізують відповіді, оцінюють всіх

студентів.  Кожне  практичне  заняття  забезпечене  необхідною  навчально-

методичною  документацією  та  оснащенням.  Активно  працюють  зі

студентами  та  самостійно  демонструють  навички  викладачі  загального

догляду за хворими, основ медсестринства,  терапії,  педіатрії,  акушерства і

гінекології, інфекційних хвороб, хірургії.

Свідченням  високої  професійної  майстерності  стали  проведені

викладачами  коледжу  відкриті  практичні  заняття,  до  яких  підготовлені

методичні розробки та презентації.

Завчасно  проведені  зустрічі  із  заступниками  головних  лікарів  по

медичному обслуговуванню населення та старшими медсестрами відділень

ЛПЗ,  із  загальними  та  безпосередніми  керівниками  виробничої  та

переддипломної практик з метою узгодження умов проходження практик. За

кожною  практичною  базою,  де  проводиться  виробнича  та  переддипломна

практика,  наказом по училищу призначався  методичний керівник із  числа

викладачів клінічних дисциплін.

Всі  студенти,  методичні  та  безпосередні  керівники  забезпечувались

програмою  практики,  зразками  обліково-звітної  документації,  програмою

самостійної  роботи  та  іншою  навчально-методичною  документацією.

Складався графік-контроль за ходом виробничої та переддипломної практик

методичними  керівниками,  який  затверджувався  заступником  директора  з

НР.  Вівся  журнал  обліку  проведення  роботи  зі  студентами  методичними

керівниками практик. 
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Під час  проходження виробничої  та  переддипломної  практик значна

увага  приділялась  самостійній  роботі  студентів,  в  ході  якої  студенти

вдосконалювали  практичні  навички  виконання  маніпуляцій,  готували

тематичні  реферати,  бюлетені  на  медичні  теми,  оформляли  стенди,

повторювали  чинні  накази,  обробляли  статистичні  дані  захворюваності,

готували матеріали до науково-практичних конференцій. За ходом практики

здійснювався систематичний контроль адміністрацією навчального закладу,

методичними  керівниками,  загальними  та  безпосередніми  керівниками

практики, про що свідчать їх звіти та підписи в щоденниках студентів. Після

проходження виробничої практики студенти складали на робочому місці та в

кабінетах  доклінічної  практики  з  предмету  диференційований  залік  по

оволодінню практичними навичками та вміннями в присутності методичних

керівників, адміністрації училища та головних медсестер ЛПЗ. 

Захист переддипломної  практики проводився комісією відповідно до

наказу по медичному училищу. За результатами переддипломної практики з

усіх спеціальностей проведені науково-практичні конференції, в роботі яких

брали  участь  провідні  спеціалісти  ЛПЗ  області,  загальні  та  безпосередні

керівники практики. Проведено анкетування студентів-випускників під час

проходження  переддипломної  практики.  Результати  переддипломної

практики заслуховувались на педрадах. 

Результати складання діференційованого заліку
з переддипломної практики на спеціальності Лікувальна справа:

- на „відмінно” – 15

- „добре” – 31

- „задовільно” – 11

- „незадовільно” - 0

- середній бал – 4,0

- абсолютна успішність – 100%

- якість знань – 80 %
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Результати складання діференційованого заліку
з переддипломної практики на спеціальності Сестринська справа:

- на „відмінно” – 13

- „добре” – 33

- „задовільно” –6

- „незадовільно” - 0

- середній бал – 4,1

- абсолютна успішність – 100%

- якість знань – 88%

У медичному училищі проведено місячники клінічних дисциплін серед

студентів усіх спеціальностей та конкурс «Кращий за фахом» серед студентів

ІІІ  та  ІV курсів спеціальності  «Сестринська  справа». Протягом місячників

відбувалися  зустрічі  з  фахівцями  лікувально-профілактичних  закладів,

конференції,  круглі  столи,  конкурси  професійної  майстерності,  семінари,

кінолекторії, екскурсії. 

Протягом  року  приділялася  значна  увага  росту  професійної

майстерності викладачів клінічних дисциплін училища: питання практичної

підготовки розглядалися як на засіданнях школи педагогічної майстерності,

на  засіданнях  школи  викладача-початківця,  так  і  на  семінарах  викладачів

клінічних дисциплін,  де вивчалась  нормативна документація та  методичне

забезпечення практичних занять, інноваційні форми і методи їх проведення,

узгоджувалися алгоритми виконання практичних навичок. 

Сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів і робота в гуртках.

Так, у Новгород-Сіверському медичному училищі  в 2016-2017 навчальному

році  працювало  15  предметних  гуртків. Робота  гуртків  носила  науково-

пошуковий  характер,  сприяла  поглибленому  вивченню  навчальних

дисциплін,  вдосконаленню  практичних  навичок  студентів  та  розширенню

їхнього світогляду.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 148

від 08.04.2002 р.  «Про проведення тестових екзаменів,  ліцензійних іспитів
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«Крок М Сестринська справа» у вищих медичних навчальних закладах І-IV

рівнів акредитації» та наказу МОЗ №251 в училищі були проведені ліцензійні

іспити «Крок М Сестринська справа», «Крок М Лікувальна справа». 

Результати
 інтегрованого ліцензійного іспиту Крок М

 Сестринська справа за 2009-2017 р.р.
у Новгород-Сіверському медичному училищі

Рік Кількі
сть

студе
нтів

Тест (%) Основи
медсестри

нства

Терапевт
ичний

профіль

Хірургічн
ий

профіль

Медсестр
инство в
педіатрії

Медсестринс
тво

 в акушерстві
і гінекології

2009 50 78,6 77,7 83,1 75,3 77,5 82,8
2010 37 67,9 67,0 67,8 64,0 77,5 65,5
2011 40 82,5 85,2 85,0 78,6 85,5 81,9
2012 39 85,6 78,3 88,8 86,8 87,5 84
2013 52 85 81,8 85,7 84,6 87,4 85,4
2014 39 84,7 78,2 82,9 83,8 92,7 80,1
2015 29 82,6 81 83,8 72,4 83,9 82,5
2016 58 79,1 76,1 78,8 80,1 84,8 76
2017 52 88,2 88 90,6 88,6 95,4 90,2

Результати
 інтегрованого ліцензійного іспиту Крок М

 Лікувальна справа за 2012-2017 р.р.
у Новгород-Сіверському медичному училищі

№

К
іл
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іс
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(%)

Субтести (%)
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П
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Н
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к

л
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н
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н

и

Ф
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ьд
ш
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 Ф

А
П

у

Ф
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ьд
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 Ш

М
Д

Ф
ел

ьд
ш
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до
р

ов
п

ун
к

ту
 п

р
ом

и
сл

ов
ог

о
п

ід
п

р
и

єм
ст

ва

2012
57 81,4 85,4 90,1 67,5 89,3 68,4 84,1 82,3 80,7 78,8
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№

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

Тест
(%)

Субтести (%)

2013 56 73,5 75,6 73,5 80,7 66,7 70,2 74,6 72,8 78,1 69,1

2015 60 88,6 90,7 94,6 87,6 87 83,6 96,9 88,8 81,5 93

2016 60 74,6 70,9 77,3 87,1 79,6 70,1 74,3 75

2017 58 82,9 87,5 80 82,3 79,1 84,8 81,8 85,4

МЕТОДИЧНА  РОБОТА

Якість  навчально-виховного  процесу  навчального  закладу,  його

результати  певною  мірою  залежать  від  викладача,  його  теоретичної

підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З  метою  поліпшення  фахової  підготовки  педагогічних  кадрів  в

училищі значна увага приділяється  методичній роботі, яка спонукає кожного

викладача  до  підвищення  свого  фахового  рівня;  сприяє  взаємному

збагаченню членів педагогічного  колективу педагогічними знахідками,  дає

змогу молодим викладачам вчитися педагогічної майстерності  в старших і

досвідченіших  колег,  забезпечує  підтримання  в  педагогічному  колективі

духу  творчості,  прагнення  до  пошуку.  У  процесі  методичної  роботи

здійснюються  підвищення  наукового  рівня  викладача,  його  підготовка  до

засвоєння  змісту  нових  програм  і  технологій  їх  реалізації,  постійне

ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик

викладання, вивчення і впровадження в практику передового педагогічного

досвіду,  творче  виконання  перевірених  рекомендацій,  збагачення  новими,

прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення
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навичок  самоосвітньої  роботи  викладача,  надання  йому  кваліфікованої

допомоги з теорії та практичної діяльності. 

Методична  робота  в  училищі  в  2016-2017  навчальному  році  була

спрямована  на  реалізацію  проблеми,  яку  обрав  педагогічний  колектив

«Забезпечення  психолого-педагогічних  умов,  необхідних  для

формування системи компетенцій молодшого спеціаліста, відповідно до

сучасних вимог ринку праці».

Тому основними напрямками методичної роботи стали:

 підвищення  теоретичного,  науково-методичного  рівня  підготовки

педагогічних працівників;

 підвищення  рівня  знань,  умінь  і  навичок  студентів  шляхом

упровадження інноваційних форм і методів роботи;

 забезпечення виконання єдиних принципових підходів до навчання і

виховання  студентів; 

 озброєння  педагогічних  працівників  сучасними  педагогічними

технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи; 

 вивчення,  узагальнення  та  використання  передового  педагогічного

досвіду роботи викладачів; 

 виховання патріотизму, громадянських якостей особистості студентів; 

 зміцнення  навчально-методичної  та  матеріально-технічної  бази

училища.

 організація  роботи  школи  педагогічної  майстерності  та  «Школи

молодого викладача»;

 надання  методичної  допомоги  в  організації  роботи  та  контроль  за

діяльністю циклових комісій;

 поповнення,  вдосконалення  стану  навчально-методичного

забезпечення дисциплін, кабінетів;

 організація і контроль за навчально-методичною роботою викладачів;

 організація та проведення атестації викладачів.
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На  засідання  педагогічної  ради  медичного  училища  виносились

питання  організаційного,  проблемно-методичного,  навчально-виховного

характеру, пов'язані з удосконаленням навчально-виховного процесу, а саме: 

«Про  підсумки  роботи  колективу  над  вирішенням  єдиної  методичної

проблеми»,  «Про результативність та заходи по підвищенню ефективності

роботи  циклових  комісій»,  «Про  проведення  та  результати  олімпіад  та

конкурсів»,  «Про підсумки методичної роботи», «Про роботу викладачів у

міжатестаційний  період,  та  про  посилення  якості  підготовки  атестаційних

матеріалів».

            Проводилися  засідання  циклових комісій,  де  опрацьовувалися

офіційні документи Міністерства освіти і науки України, визначалися методи

і форми роботи з обдарованими студентами. 

           На початку року був розроблений графік проведення відкритих занять

та проведення тижнів циклових комісій. Кожен викладач обов’язково дає по

одному  відкритому  заняттю  із  заздалегідь  запланованої  конкретної  теми.

Викладачі, які атестуються, проводять по два відкритих заняття.  Проведення

предметних  тижнів  носить  системний  характер,  постійно  проводяться  за

затвердженим директором училища графіком. Відкриті заняття проводяться з

використанням  комп’ютерних  технологій,  активних  форм  та  методів

викладання.  Матеріали відкритих занять та предметних тижнів подаються до

методичного  кабінету  училища,  обговорюються  на  засіданнях  циклових

комісій. 

     Важливу  роль  в  організації  навчально-методичної  роботи  відіграють

циклові комісії,  їх робота є логічним продовженням роботи педагогічних і

методичних  рад.  Циклові  комісії  забезпечують  викладання  предметів  на

належному  рівні  та  спрямовують  свою  роботу  на  підвищення  якості

теоретичних знань, практичних умінь та навичок студентів.

             В училищі працює 4 циклові комісії, які очолюють досвідчені

викладачі та методичний семінар керівників груп – голова Половець В. І..

 Робота цих підрозділів спрямована на розвиток творчості та новаторства, 
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створення власного педагогічного стилю кожного педагога.

- комісія загальноосвітніх дисциплін – голова Дорожко Т.І,;

- комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 

голова Олійник В. Г.;

- комісія науково-природничих дисциплін – голова Бурико О. М.;

- комісія професійної та практичної підготовки – голова Білоіваненко

С. В.;

  Засідання комісій проводяться регулярно, де розглядається цілий ряд

питань:  обговорення  та  затвердження  індивідуальних  планів,  робочих

навчальних програм, організація роботи з невстигаючими та обдарованими

студентами, проведення відкритих занять і предметних тижнів, аналіз прямих

зрізів та директорських контрольних робіт, про звіти викладачів, про роботу

над  загальноучилищною  та  індивідуальною  методичною  проблемою,  про

вивчення  і  використання  в  навчально-виховному  процесі  інноваційних

педагогічних  технологій,  впровадження  інформаційно-комунікаційних

технологій  та  ін.  Форми  проведення  засідань  ЦК:  практичний  семінар,

навчальний семінар, круглий стіл, «Із скриньки педагогічної мудрості» та ін.

У  2016-2017  навчальному  році  викладачами  училища  були  проведені

наступні відкриті заняття:

          Дата
          прове
         дення      

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача

Дисципліна             Тема     Вид 
заняття

1. Вересень Домоцький С.0. Медсестринство 
в хірургії

Асептика та антисептика Практичне
заняття

2. Вересень Коленченко О.А. Загальна 
біологія

Вступ. Суть життя. Рівні
організації живого.

Лекція

3. Жовтень Новик О.В. Медсестринство 
в неврології

Порушення мозкового 
кровообігу

Практичне
заняття

4. Жовтень Демиденко П.Т. Хірургія Гемостаз Практичне
заняття

5. Жовтень Бурико О.М. Анатомія 
людини

«М’язи тулуба» практичне 
заняття

6. Жовтень Демиденко В.І. Мікробіологія
 

«Патогенні коки» практичне 
заняття
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7. Жовтень Дорожко Т.І. Українська мова « Складні випадки 
правопису м’якого 
знаку»

Лекційне 
заняття

8. Листопад Никифоренко Т.В. Медсестринство 
в сімейній 
медицині

Особливості 
спостереження за дітьми
раннього віку

Практичне
заняття

9.  Листопад Олійник В. Г.
Недашківська Я. 

Основи 
економічної 
теорії та 
зарубіжна 
література

«Влада золота та її 
філософія в повісті 
«Гобсек». Сутність і 
функції грошей»

Інтегроване 
заняття

10. Листопад Сорокін В. В. Фізічне 
виховання

«Волейбол» Практичне 
заняття

11. Листопад Вронський В.О. Англійська мова «Особливості 
української кухні. 
Умовні речення ІІ- го 
типу

Практичне 
заняття

12. Грудень Коблевська О.В. Основи 
медсестринства

«Вимірювання 
артеріального тиску»

Практичне 
заняття

13. Грудень Каток Т.І. Соціальна 
медицина та 
організація 
охорони 
здоров’я

«Демографічні 
показники та методи їх 
розрахунку»

Практичне 
заняття

14. Грудень Косачова Л.М. Догляд за 
хворими та 
ММТ

Прийом пацієнтів до 
стаціонару

Практичне 
заняття

15. Лютий Самусенко Т.Ю.
 

Медична хімія «Біологічно важливі 
карбоніліні сполуки 
(альдегіди,кетони,карбо
нові кислоти)»

Лекція

16. Лютий Кущ Ф.В.  Патморфологія 
та патофізіологія

«Запалення» Практичне 
заняття

17. Лютий Бурико О.М. Фізіологія  «Фізіологія органів 
травлення»

Практичне 
заняття

18. Березень Вайнер Н.М. Медсестринство 
в педіатрії

«Невідкладні стани в 
педіатрії»

Практичне 
заняття

19. Березень Білоіваненко С.В. Внутрішня 
медицина

«Стенокардія» Практичне 
заняття

20. Березень Капран Л.М. Медсестринство 
у внутрішній  
медицині

«Медсестринський 
процес при стенокардії»

Практичне 
заняття

21. Квітень Лінчевська  Н.Г. ВМП «Хіміко-технологічні 
катастрофи»

Практичне 
заняття

22. Квітень Довгорук Л. П. «Перша медична 
допомога при хімічних 
опіках. Відмінювання 
дієслів».

Практичне 
заняття
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23. Квітень Юдицька З.Я. Основи 
правознавства

«Основи кримінального 
права».

Лекція

24. Квітень Недашківська Я. 
В.
Олійник В. Г.

Українська 
література та 
всесвітня історія

«Роман «Тигролови»: 
проблематика твору, 
характеристика образів. 
Оформлення 
тоталітарного режиму, 
масові репресії 1937-
1938 роки».

Інтегроване 
заняття

25. Квітень Вронський В.О. Англійська мова « Шкільне життя» Практичне 
заняття

26. Травень Половець В.І.
Коленченко О.А.

Економічна 
географія та 
біологія

«Екологія людини. 
Екологічна криза – одна 
з глобальних проблем 
людства».

Інтегроване 
заняття

27. Травень Кисляк О. Ю. Фізичне 
виховання

«Легка атлетика» Практичне 
заняття

28. Травень Гарбуз І.М. Фізика «  Класичні уявлення 
про будову атома. 
Поглинання та  
випромінювання  енергії
атомом»

Лекція

29. Травень Гудлевський П.С. Основи 
фармакології

«Лікарські засоби діючі 
на серцево-судинну 
систему»

Практичне 
заняття

30. Травень Кисляк О.Ю. Фізичне 
виховання

«Легка атлетика» Практичне 
заняття

Всі ці викладачі мають належну науково-методичну підготовку. Всі заняття

пройшли із застосуванням сучасних форм і методів організації навчального процесу,

міжпредметних  зв’язків.  Раціонально використовувалася кожна хвилина заняття,

своєчасно  та  якісно  проводився  кожний  його  етап.  Належна  увага  приділяється

викладачами найновішим фактичним даним. Аналіз відвіданих занять показав, що

викладачами  впроваджуються  інноваційні  та  інформаційні  технологій,  а  саме:

інтерактивні, проектні методи навчання, рольові, сюжетні та ділові ігри, ситуаційні

задачі, проблемно-пошуковий метод тощо.

На  виконання  рекомендацій  Міністерства  освіти  і  науки  України  «Щодо

організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами   № 1/9-318 від

03.07.02  р»   постійно  працює  «Школа  молодого  викладача».  За  новоприбулими

викладачами  закріпляються  наставники  з  числа  досвідчених  педагогічних

працівників. 
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     І рік навчання
     Наставник Дорожко Т.І.           -          молодий викладач  Піскун-Сулім І.М.
     Наставник Дорожко Т.І. -                -        молодий викладач  Пузан Г. О.
     Наставник Білоіваненко С.В.          -       молодий викладач Макаренко М.В.

ІІІ рік навчання
           
Наставник Білоіваненко С. В.     -         молодий викладач Лінчевська Н.Г.
Наставник Дорожко Т.І.           -            молодий викладач Мастипан Л.В.

  На  засіданнях  «Школи  молодого  викладача»  було  розглянуто  ряд

питань  з  метою  надання  методичної,  організаційної,  навчально-виховної

допомоги молодим колегам, а саме:

 Дотримання єдиних педагогічних вимог до студентів при проведенні 

занять.

 Аналіз та самоаналіз заняття.

 Забезпечення міжпредметних зв’язків та постійного зворотного зв’язку,

професійної спрямованості навчання. 

 Раціональні форми організації праці викладача. 

 Вимоги до оформлення методичних розробок занять. 

 Форми і методи контролю знань студентів. 

 Індивідуальна робота зі студентами. 

 Форми і методи позааудиторної самостійної роботи зі студентами. 

 Робота викладача над єдиною методичною проблемою.

 Оформлення звітної документації.

 Комплексне методичне забезпечення предмета. 

 Протягом року молоді викладачі відвідували заняття та виховні години

досвідчених  колег,  брали  участь  у  обговоренні  цих  занять,  працювали  з

документацією тощо.

З  метою  вдосконалення  навчально-виховного  процесу  і  пропаганди

передового педагогічного досвіду були проведені семінари, відкриті заняття
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та  педагогічні  читання  на  тему:  «Впровадження  нових  прогресивних

технологій навчання у практику роботи педагогічного колективу».

Протягом  року  було  організовано  взаємовідвідування  занять

викладачами,  як  форма  вивчення  чи  передачі  досвіду.  Результати

взаємовідвідувань  фіксувалися  в  журналі  взаємовідвідувань  та  картках

аналізу заняття, обговорювалися на засіданнях циклових комісій. Викладачі

училища також брали участь в обласних семінарах, що проводились на базі

Чернігівського  базового  медичного  коледжу,  Ніжинського  коледжу  та

Прилуцького медичного училища. 

Як  відзначали  учасники  семінарів  вони  пройшли  на  високому

організаційному,  професійному  і  методичному  рівні,  сприяли  поширенню

передового досвіду.

Матеріали  семінарів  були  систематизовані  та  опубліковані  в

інформаційно-методичному віснику, який видається методичним кабінетом

Чернігівського базового медичного коледжу. 

   З  метою покращення  комплексу  методичного  забезпечення  навчальних

кабінетів, виявлення і поширення сучасних технологій, оптимальних форм і

методів  роботи  зі  студентами  у  жовтні  проводиться  огляд-конкурс  на

«Кращий навчальний кабінет». Така  форма методичної роботи стимулює і

покращує  роботу  викладачів.  Спонукає  до  самовдосконалення,  вивчення

передового педагогічного досвіду викладачів  навчального закладу, області,

України.  Ефективність  використання  КМЗ  на  заняттях  вивчаються

адміністрацією  училища  та  головами  циклових  комісій  при  відвідуванні

занять  викладачів.  Існує  закономірність,  коли  кожен  приклад  викладача

підкріплюється  унаочненням,  цікавими  тестами,  задачами   –  студенти

активніші на занятті, краще сприймають і запам’ятовують матеріал.

       Проводилися конкурс професійної майстерності «Кращий за фахом»,

конкурси та олімпіади з предметів як серед студентів, так і викладачів, що

також активізувало їх роботу, навчання, прагнення не тільки знати, а й уміти,

поєднувати теорію з практикою. Студенти навчального закладу брали участь
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у конкурсах «Кращий за фахом», Міжнародний мовно-літературний конкурс

імені  Тараса  Шевченка,  конкурс  з  української  мови  імені  Петра  Яцика;

олімпіадах з української мови, математики, англійської мови, інформатики та

програмування. Переможці брали участь в ІІ етапі вищезазначених конкурсів

та олімпіад.

   Студентка І Ас групи Коблевська Діана зайняла ІІ місце в обласному етапі

XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика, а також ІІ

місце  в  ІІІ  обласній  олімпіаді  з  англійської  мови.  Студентка  ІІ  Аф групи

Павленко  Віола  зайняла  ІІІ  місце  в  обласному  етапі  VІІ  Всеукраїнської

олімпіади з української мови. 

Студентка ІV Ас групи Захарченко Марія посіла ІІІ місце в обласному етапі

конкурсу «Ескулап».

У  Міжнародному дистанційному освітньому конкурсі  «Олімпіс», який

має  на  меті  підвищення  мотивації  до  вивчення  і  зацікавлення  студентів

навчальним предметом, а також стимулювання використання інформаційних

технологій в освітньому процесі, студенти  мали можливість перевірити свої

знання  з  таких  предметів,  як  математика,  українська  мова,  біологія,

англійська мова та інформатика. Під час осінньої сесії  студенти отримали 18

дипломів та 35 грамот. Під час весняної сесії – 23 дипломи і 42 похвальні

грамоти.  Студентка І Ас групи Коблевська Діана має диплом за участь у

Всеукраїнському конкурсі есе «Права людини крізь призму сучасності» .

Студентка ІІІ Ас групи  Сирбу Марія  взяла участь у  Міжнародному

конкурсі  для України від Macmillan Education «Mind competition», студентка

І Ас групи Коблевська Діана  у  Міжнародному конкурсі  «Видатні українці

Канади».

Викладачі  навчального  закладу  брали  участь  в  обласному  конкурсі

«Педагогічна знахідка». Результати конкурсу:

Найкращий  «Посібник  з  англійської  мови»,  найкраще  «Заняття  з

іноземної  мови»,  найкраща  «Позааудиторна  робота  з  іноземної  мови»   у
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викладача  англійської  мови  Довгорук  Л.П.,  яка  має  І  місце у  всіх  трьох

номінаціях;

В  номінації  «Людина  і  світ»  -  І  місце виборола  робота  викладача

економічної географії Половця В.І;

В номінації « Виховна робота»  - ІІІ місце отримала робота керівника ІІ

Бф групи Косачової  Л.М.

Викладачі – методисти Недашківська Я.В., Олійник В.Г., Коленченко

О.А. є лауреатами Всеукраїнського конкурсу « Панорама творчих уроків

– 2016, 2017 року», видавництво « Шкільний світ».

Викладач  біології  Коленченко  О.А.  разом зі  студенткою І  Ас  групи

Дорожко Катериною взяли участь в екологічному тренінгу «Адвокація  як

інструмент  вирішення  екологічних  проблем"  який  проводився  в  рамках

проекту  «ЛІНЕЯ»  по  програмі  Української  регіональної  платформи

громадських  ініціатив  при  адмініструванні  ГО  "MART"  і  фінансуванні

Європейського Союзу у м. Чернігові.

Викладач англійської мови Довгорук Л.П. разом зі студенткою І Ас групи

Коблевською Діаною взяли участь у Весняній конференція  «Tips for Effective

Vocabulary Development at Upper Secondary Level».  Київ,  представництво

британського видавництва «Макміллан Едюкейшн».

Студенти  ІІІ  Бс  групи  разом  з  викладачем  Довгорук  Л.П.  взяли  участь  у

Всеукраїнському  фотоконкурсі  для  України  від  видавництва

Кембриджського Університету. Як нагороду отримали друковану продукцію

від видавництва.

Переможницею  науково-дослідницьких  робіт  по  комісії  загально-

освітніх дисциплін стала студентка І Ас групи  Дорожко Катерина, яка була

рекомендована до участі  у ІІ Всеукраїнській конференції молодих науковців

„ Сучасні проблеми природничих наук”, яка відбувалася на базі природничо–

географічного  факультету  Ніжинського  державного  університету  імені

Миколи Гоголя.   На суд наукового комітету  була  представлена   науково-
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дослідницька   робота   з  біології  "  Утилізація  відходів  -  проблема  XXІ

століття".

Викладач  біології  Коленченко  О.А.  була  учасницею   першого

Всеукраїнського  поетичного  стартапу  «Дотиком  душі»  (м.  Чернігів)  та

ювілейного  фестивалю « Українські передзвони» ( м. Київ).  ЇЇ вірші були

опубліковані  в  українсько-канадському  альманасі  «Крила»,  альманасі

«Галактика любові» та « Скарбниця мудрості».

Для  кращої  організації  методичної  роботи  в  училищі  працює методичний

кабінет,  координує  методичну  роботу  в  училищі  методист  навчального

закладу Коленченко О.А.  

В кабінеті зберігаються матеріали циклових комісій, атестаційні матеріали,

методичні  матеріали  викладачів,  кращі  реферати,  публікації  викладачів,

нормативно-правова база та ін. 

Викладачі училища вивчають передовий досвід колег із навчальних закладів

міста й області, діляться власними здобутками. 

 Результатом самостійної творчої діяльності стає  проведення нестандартних

занять,  робота  над  власними  методичними  розробками  і   посібниками.

Досвідом роботи викладачі навчального закладу діляться на сторінках газет

та журналів. Так протягом 2016-2017 навчального року були надруковані наступні

роботи: 

№      
      Назва роботи

Прізвище, 
ініціали особи, 
яка є автором 
роботи

Прізвище, 
ініціали особи, 
яка рецензує 
роботу

Місце 
публікації

1. Матеріал
 « Корюківська трагедія»

Олійник В.Г. Коленченко О.А. Сайт 
« Шкільний світ»
on-line

2. Стаття 
« Новгород-Сіверському – 80»

Коленченко О.А. Недашківська 
Я .В.

Газета « Сіверський 
край» № 40
Жовтень 2016

3. Стаття 
« Застосування проектної 
форми роботи на заняттях з 
іноземної мови»

Довгорук Л.П. Коленченко О.А. Відкритий урок: 
розробки, технології. 
Досвід
№2 2016

4. Стаття «Організація 
самостійної роботи студентів з
англійської мови для 

Довгорук Л.П. Коленченко О.А. «Магістр 
Медсестринства», 
№2(16) 2016 
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студентів вищих медичних 
навчальних закладів».

5. « За покликом долі єднає 
серця»

Коленченко О.А. Недашківська 
Я.В.

Журнал
 « Освіта: технікум і 
коледж»
3 (4) 2016

6. «Групова форма навчання 
іноземній мові майбутніх 
спеціалістів у вищих 
навчальних закладах». 

Довгорук Л.П. Коленченко О.А. «Магістр 
Медсестринства» , 
№1(17) 2017.

7. Методична розробка 
інтегрованого заняття з 
біології на тему: 
« Пластиди та фотосинтез»

Коленченко О.А. Дорожко Т.І. Науково-методичний 
журнал Біологія
 №4-5 
2017

8. Стаття «Творчий підхід до 
вибору методів та форм 
організації процесу з хірургії»

Демиденко П.Т. Коленченко О.А. Журнал
 « Відкритий урок»
№ 01/2017

9. Стаття «Використання 
симуляційних технологій для 
формування фахових 
компетенцій з медсестринства 
в педіатрії»

Вайнер Н.М. Коленченко О.А. Журнал
 « Відкритий урок»
№ 01/2017

1
0.

« Міжпредметна інтеграція під
час викладання науково-
природничих дисциплін»

Бурико О.М. Коленченко О.А. Журнал « Освіта: 
технікуму, коледжи №
1, 2 2017

1
1.

«Визвольна війна 
українського народу в романі 
Л. Костенко «Маруся Чурай»

Недашківська 
Я.В.
Олійник В.Г.

Коленченко О.А. «Історія і 
правознавство», №4-5,
2017 р.

1
2

Вірші Коленченко О.А. Белімова Т. Альманах « Галактика
любові» 2017

1
3

Вірші Коленченко О.А. Белімова Т. Альманах « Крила»

1
4

Вірші Коленченко О.А. Белімова Т. Альманах « 
Скарбниця мудрості»

1
5

Стаття « Наші досягнення у 
науково-творчій діяльності

Коленченко О.А. Недашківська 
Я.В.

Газета « Сіверський 
край»., липень 2017

1
6

Стаття « Новгород-Сіверський
приєднався до національного 
проекту « Батарейки, 
здавайтеся»

Коленченко О.А. Недашківська 
Я.В.

Газета « Сіверський 
край» № 14
01 квітня 2017

1
7

Стаття «Студентська весна – 
найкрасивіша»

Коленченко О.А. Недашківська 
Я.В.

Газета « Сіверський 
край», №24 10 червня 
2017

1
8

« Вплив енергетичних напоїв 
на психоемоційний стан 
підлітків»

Косачова Л.М. Шешурак.П.М. Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
конференції молодих 
науковців
Ніжин-2017
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1
9

« Утилізація відходів – 
проблема 21 століття»

Коленченко О.А. Шешурак.П.М. Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
конференції молодих 
науковців
Ніжин-2017

2
0

« Визначення вітаміну С в 
овочах і фруктах навесні»

Самусенко Т.Ю. Суховєєв.В.В. Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
конференції молодих 
науковців
Ніжин-2017

2
1

« Рингтон телефону як 
психологічна візитівка 
людини»

Бурико О.М. Марісова І.В. Матеріали ІІ 
Всеукраїнської 
конференції молодих 
науковців
Ніжин-2017

2
2

Спортивне життя Соколов І.В. Коленченко О.А. Газета « Сіверський 
край»

2
3

Стаття «Формування 
комунікативних  здібностей 
майбутніх фахівців»

Косачова Л.М. Коленченко О.А. Журнал « Освіта: 
технікуми, коледжи»

2
4

Стаття» Педагогічна 
майстерність – запорука 
успішності»

Коленченко О.А. Юдицька З.Я. Журнал « Освіта: 
технікуми, коледжи»

Підсумком діяльності колективу за навчальний рік є проведення традиційних 

тижнів комісій, де представлено кращі зразки комплексно-методичного 

забезпечення предметів, методичні розробки, зразки наочності, дидактичного 

матеріалу, власні творчі роботи викладачів.

       Викладачами Новгород-Сіверського медичного училища за звітний період 

підготовлені  методичні розробки практичних, лекційних, семінарських занять.

За  звітний  період  викладачами  і  студентами  училища  підготовлено

навчально-дослідницькі роботи:

                   Теми навчально-дослідницьких робіт студентів.                   
№ Навчальна дисципліна Тема Керівник
1 Внутрішня медицина Вплив аваріі на ЧАЕС на структуру і 

частоту орфанних захворювань в Н-
Сіверському районі в 2015-2016 рр.

Білоіваненко С.В.

2 Медсестринство в педіатрії Вплив вигодовування на фізичний 
розвиток дітей до 1 року життя за 
даними дільниці №3 Новгород-
Сіверської дитячої консультації 

Вайнер Н.М.

3  Медсестринство в хірургії Залежність виникнення пізніх 
ускладнень гострого панкреатиту від 
часу звернення хворого 

Домоцький С.О.
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4 Психологія Вплив соціального статусу студента в
групі на його начальну діяльність

Коблевська О.В.

5 Репродуктивне здоров’я та 
планування сім’ї

Аборт - смерть перед життям Никифоренко Т.В.

6 Педіатрія Вивчення показників фізичного 
розвитку та способу життя підлітків.

Лінчевська Н.Г.

7 Інфектологія Гепатити. Структура захворюваності 
в Новгород-Сіверському районі за 
період 2006-2016рр.

Новик.О.В.

8 Хірургія Розповсюдженість сказу в Н-
Сіверському районі в 2010-2015р

Демиденко П.Т.

9 Догляд за хворими та ММТ. Вплив кальяну на здоров’я підлітків Косачова Л.М

10      Мікробіологія Стан захворюваності на 
туберкульоз  серед населення 
Новгород-Сіверського району

Демиденко В.І.

11 Соціальна медицина     Динаміка захворюваності у 
Новгород – Сіверському районі за 
2011-2015р.р.

Каток Т.І.

12       Хімія Життя та діяльність видатних хіміків Самусенко Т.І

13 Фізіологія людини Значення типу конституції тіла в 
походженні захворювань

Бурико О.М.

14 Фармакологія Роль фіксованих комбінацій 
препаратів у лікуванні артеріальної 
гіпертензії

Гудлевський П.С.

15 Патофізіологія Динаміка онкозахворюваності в 
Новгород-Сіверському районі

Кущ Ф.В.

16 Українська література Особливості рушників Новгород-
Сіверщини

Недашківська Я.В.

17 Українська мова Історія українського анекдоту Дорожко Т.І.

18 Англійська мова  Майстри пензля Новгород-
Сіверщини

Вронський В.О.

19 Фізика  Використання  радіоактивних 
ізотопів в медицині

Гарбуз І.М.

20 Біологія  Утилізація відходів – проблема 21 
століття

Коленченко  О.А.

21 Англійська мова Перевага та важливість діалогічного 
мовлення в процесі вивчення 
англійської мови.

Довгорук Л. П.
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22 Фізичне виховання Вплив фізичної культури на фізичний
розвиток та фізичну підготовку 
студентів.

Кисляк О. Ю.

23 Історія України Наша історія. Повернуті імена. В. 
П.Науменко.

Олійник В. Г.

24 Людина і світ Формування інтеграційної стратегії та
проблеми інтеграції України у світове
господарство.

Половець В. І.

25 Фізичне виховання Культура харчування студентів. Сорокін В. В.

КАДРИ. ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

У 2016 -2017 навчальному році робота адміністрації з педагогічними

кадрами  проводилася  відповідно  до  плану  заходів  з  підвищення

педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівнів педагогічних

працівників училища.

Аналізуючи педагогічний склад викладачів навчального закладу, слід

відмітити,  що  протягом  2016-2017  навчального  року  в  ньому  працювало

Педагогічне  звання  "викладач-методист"  має  6  викладачів,  вищу

кваліфікаційну категорію  - 7 осіб, звання „старший викладач ” – 4 особи,

першу  кваліфікаційну  категорію  має  9 викладачів,  другу  кваліфікаційну

категорію 7 викладачів та кваліфікацію спеціаліст має 5  викладачів. Згідно з

планом підвищення кваліфікації в 2016-2017 навчальному році підвищення

кваліфікації  викладачів  здійснювалось  на  ФПК  при  Національному

медичному університеті ім. О.О.Богомольця та в Чернігівському обласному

інституті  післядипломної  педагогічної  освіти.  На  початок  2016-2017

навчального року було заплановано підвищення кваліфікації 6 викладачам.

Пройшли курси підвищення кваліфікації 6 осіб (Довгорук Л.П., Гарбуз І.М.,

Демиденко  В.І.,  Коблевська  О.В.,  Дорожко  Т.І.,  Лінчевська  Н.Г.).  План

виконано  на  100  %.  Після  проходження  ФПК  звіти  викладачів

заслуховувалися на засіданнях циклових комісій, педагогічних радах. Копії
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посвідчень  про  підвищення  кваліфікації  зберігаються  в  особових  справах

викладачів та в методичному кабінеті.

Атестація  педагогічних  працівників  в  2016-2017  навчальному  році

проходила  за  планом  заходів  з  проведення  атестації,  який  передбачає

перевірку  термінів  проходження  курсів  підвищення  кваліфікації

педагогічних  працівників,  оформлення  методичних  папок  з  накопиченими

матеріалами  за  атестаційний  період  викладачів,  складання  графіку

проведення відкритих занять викладачів, які атестуються, вивчення їх рівня

кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури.

За підсумками атестації в 2016-2017 навчальному році викладачу О.А.

Коленченко  присвоєно  педагогічне  звання  «викладач-методист»,

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» присвоєно викладачу

Довгорук  Л.  П.  Викладачам  Я.В.  Недашківській,  В.  Г.  Олійнику

підтверджено  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  вищої  категорії»  та

звання  «викладач-методист».  Викладачу  Демиденку  П.Т.,  підтверджено

кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Кваліфікаційну категорію «спеціаліст

другої категорії» присвоєно викладачу Каток Т.І. та Коблевській О.В. 

ВИХОВНА РОБОТА

Головна  мета  виховної  роботи  училища  -   формування  гармонійно  та

всебічно розвиненої особистості, підготовленої до ініціативної соціальної та

професійної  діяльності  в  сучасному  суспільстві,  особистості,  здатної

сприймати й примножувати його цінності.

    Адміністрація,  циклові  комісії  спрямовують зусилля на те,  щоб кожна

лекція,  практичне  чи  семінарське  заняття  мали  виховну  спрямованість,  а

викладання  будь-якої  дисципліни  виховувало  б  у  студентів  не  лише

професійні якості, але й сприяло засвоєнню загальнолюдських норм моралі.

   Відповідальна  роль  у  виховній  роботі  належить  керівникам  груп,  які

здійснюють навчально-виховну роботу  зі  студентами.  Працює методичний
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семінар керівників груп, на засіданнях якого обговорюються найактуальніші

проблеми виховної роботи у навчальному закладі.

    Контроль за виховною роботою проводиться шляхом відвідування заходів,

анкетування  студентів.  Питання  виховної  роботи  розглядаються  на

засіданнях педради, адміністративної ради, методичному семінарі керівників

груп, засіданнях ради профілактики.

    Реалізація  виховної  роботи здійснюється  через  систему різних форм і

методів: бесіди, екскурсії, вікторини, круглі столи, зустрічі, диспути, турніри,

вечори, свята, конкурси, години спілкування тощо.

     В училищі працює 15 предметних гуртків, якими охоплено близько 59%

студентів.  В  рамках  предметних  гуртків  студенти  займаються  науково  -

дослідницькою роботою, підсумками якої є студентські конференції.

   Пріоритетним напрямком є виховання професійної майстерності студентів.

Проводяться  конкурси  «Кращий  за  фахом»,  конкурсна  програма  до  Дня

медичної  сестри,   усний журнал «Перегортаючи сторінки історії  (з  історії

медицини Новгород-Сіверщини), інформаційні години «Професійна культура

майбутнього  фахівця»,  «Обов’язки  моєї  професії»,  «Людським  теплом  і

добротою  хай  зігріваються  серця»  (до  Дня  хоспісної  служби),  виступи

волонтерського загону до Дня людей похилого віку у територіальному центрі

соціального обслуговування та в рамках акції «Серце до серця».  Студенти

випускних груп взяли активну участь у зустрічі  в рамках Всеукраїнського

туру «ЗміниТи».

    В  рамках  розширення  знань  із  фахових  дисциплін  та  підготовки  до

практичної  діяльності  у  навчальному  закладі  проводились  зустрічі  з

фахівцями: «Продукти харчування: наші друзі і вороги», «Діабет – це спосіб

життя»,  «Туберкульоз  шукає  нові  жертви»,  актуальне  інтерв’ю  з  лікарем

хірургом  «Розумна  медицина  починається  з  профілактики»,   з  лікарем

акушером-гінекологом «Нездійсненне материнство», тематичний вечір «Сон

і здоров’я» театралізована вистава до Дня боротьби зі СНІДом, традиційно

проводиться акція «Виміряй тиск – попередь гіпертонію», виставка плакатів
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«Геть  тютюн і  геть  паління,  ми здорове  покоління»,  акція  «Цигарку  –  на

цукерку».

   Заслуговує  на увагу система національно -  патріотичного виховання у

навчальному  закладі.  Працює  гурток  з  національного  виховання  «Рідний

край»,  історичний лекторій.  На початку  навчального  року  була  проведена

лекція в групах «Щоб у серці жила Батьківщина», пройшли у групах уроки

миру та мужності, уроки патріотичного виховання «Мужність і відвага крізь

покоління». Була проведена година історичної пам’яті до Дня  героїв Крут

«Пам’ятай їх подвиг», студенти взяли участь у заходах вшанування пам’яті і

відвідали меморіальний комплекс «Пам’яті героїв Крут», вечір пам’яті «Ой у

лузі  червона  калина  похилилася,  що наша славна  Україна  зажурилася…»,

година  скорботи  до  річниці  голодомору  1931-33  років  «Свічка  пам’яті»,

«Людської пам’яті мости», урок історичної пам’яті «А пам'ять священна» до

Дня вигнання нацистських окупантів з  України,  зустріч  до Дня захисника

України з учасниками АТО, вечір – реквієм «А сотню вже зустріли небеса»,

вечір пам’яті «В нашій пам’яті вони назавжди». У рамках відзначення  100 –

річчя революції 1917 – 1922 років була проведена година пам’яті «Звитяги

української  військової  доби,  української  революції  1917-22  років»,  година

спілкування «Українська революція: головні події постаті». Студенство взяло

участь у заходах з нагоди безвізового режиму для України. В рамках Дня

Європи була проведена година інформації «Відкрий для себе Європу».

    Проведені заходи до Дня української писемності та мови: літературно-

музична  композиція  «Наша  мова  –  мова  вічної  землі,  наше  слово-слово

вічного  народу!»,  презентація  збірки творів  студентів  «З  поезією в  серці»

конкурси  знавців  української  мови  імені  Петра  Яцика,  Тараса  Шевченка,

олімпіада  з  української  мови.  Викладачі  і  студенти  навчального  закладу

долучилися до написання Всеукраїнського диктанту єдності. До Дня театру

була проведена конкурсна програма «Театру чарівна мить».

  Студенти  беруть  участь  у  мітингу  біля  могили  Івана  Богуна  до  Дня

українського  козацтва.  Відзначаються  дати  українського  національного
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календаря:  «Великдень   всіх  на  гостину  просить»,  фольклорні  свята

«Прощавай зимонько. Масна», «Зима прийшла і свята принесла». Традиційно

у День вишиванки проводиться захід на тему «Українські вишиванки наче

райдуги світанки».

 Однією із форм військово-патріотичного виховання є проведення походів

«Не  меркнуче  світло  великого  подвигу»  (До  Дня  партизанської  слави

України),  «Нині вільна й незалежна Україна ненька, її ревно захищають нові

козаченьки» (До Дня захисника України). 

    Вихованню милосердя, доброти, вміння співчувати чужому горю сприяє

робота  гуртків  «Здоров’я»,  «Милосердя»   та  волонтерського  загону.

Волонтери надають допомогу людям похилого віку та самотнім громадянам

міста,  беруть  активну  участь  у  благодійній  акції  «Серце  до  Серця»,

відвідують  територіальний  центр  соціального  обслуговування,  виступають

перед дітьми-сиротами району та вихованцями дитячих садочків,  у дитячому

відділенні ЦРЛ до Дня Святого Миколая.  Студенти навчального закладу у

складі делегації Новгород-Сіверського району взяли участь у молодіжному

волонтерському  форумі  «Час  обрав  нас».  Проведений  тематичний  вечір

«Поспішай  добро  творити»  та  проведено  акцію  «Блаженіше  давати,  аніж

брати».

    Моральному  вихованню  та  вихованню  художньо-естетичних  смаків

сприяють  краєзнавчі  години,  огляди  –  конкурси,  відвідування  виставок

ужиткового  мистецтва  (Майстри  рідного  краю).   Естетичний  розвиток

студентів  здійснюється  у  формі  проведення  концертів  -  вітання  до  Дня

вчителя,  до  Дня  медичного  працівника,  проведення   оглядів  -  конкурсів

художньої самодіяльності, зустрічей з працівниками і вихованцями музичної

школи  «Музика  –  дотик  до  душі».  Студенти  училища  брали  участь  у

благодійному  концерті  «Теплом  своїх  сердець  зігріємо  солдата». До  акції

долучилися учні  та вчителі  державної  гімназії  ім.  К.Д.Ушинського,  учні  й

вчителі дитячої музичної школи. Волонтерами було зібрано 7769 грн. Зібрані
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кошти спрямовані на реабілітацію нашого земляка, Михайла Лупейка, який

отримав тяжке поранення в зоні АТО.

    Традиційно  студенти  навчального  закладу  були  учасниками  конкурсу

Студентська весна - 2017, де посіли призові місця: студентка ІІІ АФ групи

спеціальності Лікувальна справа Галух Анастасія  посіла ІІ місце у конкурсі у

номінації  «Літературна  творчість»;  танцювальний  колектив  навчального

закладу посів ІІІ місце у  номінації " Хореографічне мистецтво", вокальний

ансамбль   посів  І  місце,  особисте  І  місце  посіла  студентка  І  Ас  групи

Тарабарова Лариса і  ІІ  особисте  місце посіла студентка І  Бс групи Ілляна

Діана у  номінації "Художнє виконавство".

       Працює рада профілактики правопорушень. Проводяться зустрічі, круглі

столи за участю правоохоронців та молодіжних структур району: «Роль сім`ї

у формування здорового способу життя», «По сторінках адміністративного

кодексу України», години права «Соціальний захист студентської молоді»,

«Правові  гарантії  працевлаштування  випускників  ВНЗ»,  «Зберегти  своє

здоров’я  –  це  наше  право  і  обов’язок»,  Морально  правовий  лабіринт

«Людина  і  громадянин:  твої  права,  свободи,  обов’язки»,  зустрічі  з

представниками  правоохоронних  органів  «Правова  культура  особисті»,

«Жити – це творити, жити – це діяти».

Профілактичну та просвітницько-консультативну допомогу студентам надає

практичний психолог навчального закладу.  Психологом здійснюється робота

для  забезпечення  здорового  психологічного  клімату  серед  студентського

колективу,  збереження  психічного  здоров’я  особистості,  оцінки

особистісного та професійного зростання молоді. 

     Значна увага приділяється трудовому та екологічному вихованню. Це

участь у трудових десантах « Училище наш дім - ми господарі в нім», акції

«Зробимо  Україну  чистою»,  «Дні  довкілля»,  місячниках  по  благоустрою,

екскурсії «Стежиною батьківського краю», фотовиставка «Природа дивиться

на  нас»,  зустріч  з  представниками  лісового  господарства  «Роль  лісу  у
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соціальному  житті  населення».  Була  проведена  година  роздум   до   Дня

річниці Чорнобильської трагедії на тему: «Болем Чорнобиля серце болить».

    Частина заходів, що проводяться в училищі стали традиційними. Це День

знань, театралізоване «Свято білого халата», фольклорне свято «І прийдуть

до тебе три празники в гості», День гумору,  День здоров’я, конкурс читців,

випускний вечір з врученням дипломів.

 Вся  виховна  робота  в  навчальному  закладі  проводиться  згідно

загальноучилищного плану виховної роботи на рік,  семестр та помісячних

планів.  Години  спілкування  студентів  з  керівниками  груп  були  внесені  в

розклад занять.

Покурсова  організація  проведення  виховних  заходів  забезпечила  їх

проведення на високому методичному та теоретичному рівні.

 Підтримувався зв’язок із  ЗМІ, що забезпечувало відкритість життя в

училищі і сприяло профорієнтаційній роботі.  Вся інформація стосовно життя

навчального  закладу  висвітлювалася  на  сайті  медичного  училища

http://nsmedych.org.ua

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Студентське самоврядування є органічною складовою навчально-виховного

процесу  в  училищі.  До  складу  органів  студентського  самоврядування

входять: студентська рада училища, старостат, студентська рада гуртожитку,

студентські ради груп.

     Для соціального захисту студентства розроблені: Програма соціального

захисту студентства, Програма соціально-правового захисту студентів-сиріт.

     Популярним у діяльності  студентського самоврядування є культурно-

масова і спортивна роботи. 

Старостатом,  студентською  радою  гуртожитку  надається  допомога  в

організації і проведенні культурно-виховних заходів. Традиційними святами

в навчальному закладі  стали:  конкурс «Міс  золота  осінь»,  конкурс «Нумо

староста,  Нумо  група»,  посвята  у  студенти,  «Велика  вічна  спокусниця  -

40

http://nsmedych.org.ua/


любов» до Дня закоханих, конкурсна програми «Перлина училища» до свята

8 Березня, КВК до Дня студента. Одним із пріоритетних напрямків роботи і

діяльності в медичному училищі є виховання милосердя та реалізація його в

повсякденному житті. Тому в навчальному закладі створено загін волонтерів.

Результатами цієї роботи є: виступи агітбригади перед учнями шкіл міста з

провідною  темою  «Шкідливим  звичкам  скажемо:  ні!»,  виступи  до  Дня

Святого  Миколая,  допомога  ветеранам  війни  та  праці  та  участь  у  акції

«Серце до серця».  Волонтерський загін є активним учасником заходів,  що

проводяться Товариством Червоного Хреста.

 Органи  студентського  самоврядування  в   училищі   співпрацюють  з

обласними органами студентського самоврядування.

   

 РОБОТА БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека у навчальному закладі – одна з найважливіших ділянок роботи,

яка допомагає реалізувати єдину державну програму національної освіти і

виховання студентів. 

Завдання та основні напрямки роботи бібліотеки Новгород-Сіверського

медичного училища регламентуються Законами України «Про бібліотеки і

бібліотечну  справу»,  про  «Вищу  освіту»  та  «Про  освіту»,  Указами

Президента,  постановами Кабінету Міністрів,  наказами і  розпорядженнями

МОЗ України, обласного управління охорони здоров’я, обласного управління

освіти і  науки з  питань бібліотечно-інформаційної справи та методичними

матеріалами Чернігівської ОНМБ.

Бібліотека училища здійснює бібліотечно – інформаційне, культурно –

просвітницьке забезпечення навчально – виховного процесу як в урочний,

так і в позаурочний час.

Діяльність  бібліотеки  спрямовується  на  виховання  у  студентів

інформаційної  культури,  любові  до  книги,  культури  читання,  вміння

користуватися бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту

навчального  процесу,  всебічного  спрямування,  підвищенню  методичної

41



майстерності викладачів шляхом популяризації літератури та інформації про

неї.  Особлива  увага  приділяється  широкій  популяризації  медичної

літератури, літератури з питань освіти, історії і культури українського народу

та  поваги  до  рідної  мови,  національно  –  культурних  і  духовних  надбань

нашого народу.

          Бібліотека Новгород-Сіверського медичного училища знаходиться в

навчальному  корпусі  на  першому  поверсі.  Приміщення  бібліотеки

складається  з  двох  кімнат  книгосховища  загальною  площею  56м²  та

читального залу з абонементом площею 58м². Для відвідувачів читального

залу передбачено 30 робочих місць.

Формування  бібліотечного  фонду  проводиться  відповідно  профілю

навчального  закладу,  перевага  у  комплектуванні  бібліотеки  училища

надається навчальним виданням – підручникам, посібникам, спеціальній та

довідковій літературі.

Фонд бібліотеки  становить 29623  екземпляра книг. За навчальний рік

до фонду бібліотеки надійшло 158 примірників на суму 5000 гривень, в т. ч.

подаровано читачами 12 примірників на суму 515 грн. Отримано благодійний

внесок від батьківського комітету – 25 підручників на суму 2995 грн. В 2016 -

2017  навчальному  році   придбано  26  назв  підручників.  Переважно  це

підручники видавництва  «Медицина»,  які  відповідають  новим навчальним

програмам. ( Таблиця № 11).

За  рік було списано 214 примірників на суму 576 гривень, в тому числі

187  –  як  застарілі  і  27  –  як  неповернуті  читачами,  які  були  замінені

рівноцінною літературою.

          Всі  дисципліни  забезпечені  україномовними  підручниками  і

навчальними  посібниками.  Забезпечення  навчальною  літературою  циклу

загальноосвітньої підготовки  складає 100%, циклу гуманітарної і соціально-

економічної  підготовки  –  100%,  Циклу  природничо-наукової  підготовки  –

100%, циклу професійної та практичної підготовки – 96%.  
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У 2016-2017 навчальному році бібліотека отримувала 9 назв газет та 18

назв  журналів.  Користуються попитом газети «Ваше здоров’я», «Здоров’я і

довголіття»,    місцеві  газети  «Гарт»,  «Вісник»,  «Деснянська  правда»,

«Сіверський край», журнали «Магістр медсестринства», «Медсестринство»,

«Бібліотека  сімейного  лікаря»,  «Український  медичний  часопис»,

«Международный  журнал  педиатрии,  акушерства  и  гинекологии»,

«Педагогічна  майстерність»,   «Освіта:  технікуми,  коледжі»,  «Українська

мова  та  література  в  школі»,  «Біологія»,  «Історія  та  правознавство»,

«Класному керівнику»  та інші. 

           Бібліотека  проводила  роботу  по  інформаційному,  довідково-

бібліографічному  обслуговуванню  користувачів,  впроваджувала  новітні

технології:

 Проведено  дні  інформації   «Вибір  є  завжди  і  в  кожного  із  нас»

(профілактика  шкідливих  звичок),  «Події  року,  що  стали  історичними»,

«Синдром  емоційного  вигорання  та  здоров’я  медичної  сестри»(до

Всесвітнього дня психічного здоров’я).

 Проводяться  огляди  літератури «Щойно  з  друку»  на  засіданнях

циклових комісій.

 Проводилась  робота  на  допомогу  НДРС за  темами:  «Сучасні  методи

лікування  ішемічної  хвороби  серця  в  Україні:  проблеми,  тенденції,

перспективи»,  «Вплив  енергетичних  напоїв  на  психоемоційний  стан

підлітків»,  «Внутрішньоутробна   інфекція  в  Новгород-Сіверській  ЦРЛ  у

2013-2015 рр.», «Втрачене материнство як фактор погіршення демографічної

ситуації в Україні», «Медицина як предмет філософського аналізу» та ін.

 Надавалась  допомога викладачам  училища  по підготовці  до  обласних

семінарів, педрад, засідань циклових комісій за темами: «Форми і методи

роботи  з  обдарованою  молоддю»,  «Застосування  інноваційних  та

інтерактивних  технологій  на  заняттях  з  педіатрії»,  «Використання

віртуальних  лабораторій  при  вивченні  анатомії  та  фізіології  людини»,
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«Проблеми застосування тестів під час вивчення іноземної мови», «Творчий

підхід  до  вибору  методів  і  форм  організації  процесу  навчання  з  вузьких

дисциплін»,  «Застосування  моніторингових  технологій  в  управлінській

діяльності медичного училища» та ін.

 Оформлено інформаційно-методичний куточок на допомогу вирішенню

методичної  проблеми,  над  якою  працює  медучилище:  «Забезпечення

психолого-педагогічних  умов,  необхідних  для  формування  системи

компетенцій  молодшого  спеціаліста  відповідно  до  сучасних  вимог  ринку

праці».

 Для студентів першого курсу традиційно проводились бібліотечні уроки:

«Довідковий  фонд  бібліотеки.  Значення  довідкових  видань  у  практичній

діяльності»,  «Правила  користування  бібліотекою»,  «Каталоги  –  основа

довідкового  апарату  бібліотеки»,  «Принципи  роботи  з  друкованими

виданнями. Допомога студентам в написанні НДР та рефератів».

                 З метою впровадження новітніх технологій для студентів були

проведені  консультації,  уроки-практикуми,  Інтернет-уроки: «Інтернет:

Що? Де? Як?» «Електронні  підручники – це зручно і  дешево»,   «Корисні

сайти – ваші помічники у виборі інформації».

                 Для виявлення та вивчення потреб користувачів на початку

навчального року був зроблений аналіз забезпеченості навчального процесу

підручниками  і  навчальними  посібниками,  проводилось  опитування

користувачів  для  визначення  рейтингу  періодичних  видань  та  виявлення

читацьких  інтересів  через  особисте  спілкування  бібліотекаря  з

користувачами.

                  З метою створення позитивного іміджу бібліотеки  оформлено

куточок  читача  з  корисною  і  цікавою  інформацією,  проведено  годину

спілкування «Читач – людина успішна»,  до Всеукраїнського дня бібліотек

була проведена поетична хвилинка «Бібліотека – душі основа», оформлена

книжкова  виставка-запрошення  «Читають  всі  –  читайте  й  ви».  Робота
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бібліотеки висвітлюється  на сторінках місцевої газети «Сіверський край» та

в передачах Новгород-Сіверської ТРК.

З  метою  пропаганди  і  популяризації  літератури  та  задоволення

інформаційних потреб користувачів проводились різноманітні масові заходи:

               З громадсько-патріотичного виховання:

 панорама фактів «Вічний день єднання»( до Дня Соборності України)

 алея героїв «Понад Крутами вічність у сурми сурмить» 

 вечір-реквієм «Небесна сотня дивиться на нас»

 книжкова виставка «Пам’ятаєш, земле 45-й» ( до Дня Перемоги)

 виставка-подорож «Європейська літературна спадщина»

 виставка-свято «Україна: молодість віку»( до 25-річниці Незалежності

України)

 експрес-інформація «Цікаві факти про Україну»

 літературний  портрет  «Співець  історії»  (  до  150-річчя

М.С.Грушевського)

 книжкова  виставка  «Партизанська  слава  України»  (до  Дня

партизанської слави) 

 огляд  літератури  «Війна  на  сторінках  книг»  (  до  Дня  визволення

України від фашистських загарбників)

 книжкова  виставка  «Славні  рицарі  козацької  доби»(до  Дня

українського козацтва)

 година історичної пам’яті «Тернистий шлях до Свободи»

 виставка-факт«Дзвони  -33-го»  (  до  Дня  пам’яті  голодомору  і

політичних репресій.

                    З морально-правового виховання:

 зустріч  з  працівниками  правоохоронних  органів  «Правова  культура

особистості» ( спільно з міською бібліотекою)

 виставка-свято «Великдень – свято воскресіння»
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 книжкова виставка «Мамо, вічна і кохана» (до Дня Матері)

 година спілкування «Родинні цінності українців»

 огляд  літератури  «Правова  держава:  яка  вона?»(до  Дня  Конституції

України)

 година  спілкування  «День  поваги,  добра  і  терпіння»(  до  Дня

толерантності)

              до  Всеукраїнського тижня права:

 огляд літератури «Подорож країною закону»

 юридична консультація «Скорочення штатів: як захистити свої права».

 правова мандрівка «Жити – це творити, жити - це діяти» ( спільно з

районною бібліотекою

                     З художньо-естетичного виховання:

 вернісаж світової інтимної лірики «Вічна загадка любові»

 літературна стежина «Єднаймо душі словом Кобзаря»

 поетичні етюди «Поезія, ти сила чарівна, що музикою серце надихає»

 участь  у  поетичних  читаннях  в  рамках  святкування  літературно-

мистецького свята «Нетлінне Слово»

 конкурс читців «Через терни до зірок»

 поетичний альбом «Світ поезій Миколи Вороного»(  до 145-річчя від

дня народження)

 літературна  година  «Живописець  правди»(  до  85-річчя  Григора

Тютюнника)

 година  спілкування  «Будь  українцем!  Думай,  розмовляй,  пиши

українською»( до Дня української писемності)

 літературні  портрети  до  ювілейних  дат  П.Тичини,  Л.Українки,

В.Підмогильного, І.Жиленко, В.Стефаника, І.Франка, І. Багряного, 

М.Вінграновського.

                   З трудового виховання:

46



 зустріч  з  фахівцем  «Нові  методи  діагностики  і  лікування

онкозахворювань: світовий досвід»( до Всесвітнього дня боротьби з раком)

 актуальне  інтерв’ю  «Вакцинація  –  основний  пріоритет  у  боротьбі  з

інфекціями» ( до Дня імунітету)

 огляд  літератури   «Глаукома:  традиційні  та  народні  методи

лікування»(до Всесвітнього дня глаукоми)

 інформаційна  поличка  «Туберкульоз  як  медико-соціальна  проблема»

( до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом)

 довірча  бесіда  «Молодь  обирає  здоровий  спосіб  життя»  (  до

Всесвітнього дня здоров’я)

 година спілкування «Образи милосердя: з історії медсестринства» ( до

Міжнародного дня медсестер)

  урок  здоров’я  «Наукові  основи  раціонального  харчування»(до

Міжнародного  дня здорового травлення)

  книжкова виставка «Медик – це покликання на все життя»» ( до Дня

медпрацівника)

 Огляд періодичних видань «Бережіть своє серце» ( до Всесвітнього дня

серця)

 інформаційна  година  «Стрес  як  фактор  ризику  здоров’я»  (до

Всесвітнього дня психічного здоров’я)

 науково-практична конференція «Продукти харчування – наші друзі і

вороги»( до Дня здорового харчування)

 зустріч з фахівцем «Діабет – це спосіб життя» ( до Всесвітнього дня

діабету)

  виставка-застереження  «Куріння:  ілюзії  та  дійсність»  (  до

Міжнародного дня некуріння)

 огляд літератури «Небезпека поруч»( до Всесвітнього дня боротьби зі

СНІДом).

                           З екологічного виховання:
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 екологічний репортаж «Вода – еліксир життя» ( до Всесвітнього дня

води)

 екологічна хвилинка «Людина: життя в довкіллі» ( до Дня Землі)

 година історичної правди «Ти - вічний біль і вічний наш неспокій» ( до

     30-річниці аварії на Чорнобильській АЕС)

 екологічний діалог «Душа природи ніжна і ласкава» ( до Всесвітнього

дня охорони навколишнього середовища).

                        Для популяризації літератури краєзнавчої тематики:

 книжкова виставка «Сторінки історії медицини Чернігівщини»

 заочна виставка-екскурсія «Таємниці Новгород-Сіверських вулиць» 

 книжкова виставка «Місто десяти століть»

 усний журнал для першокурсників «Перегортаючи сторінки історії»( з

історії медицини Новгород - Сіверщини)

 літературна година «Співці Деснянського краю»

 година спогадів «Новгород-Сіверському медучилищу – 80!»

 ведення  папок-накопичувачів  «Новгород-Сіверське  медучилище  в

пресі».

Більшість  масових заходів  бібліотеки знаходять  відображення в  передачах

місцевої телекомпанії та на сторінках газети «Сіверський край»

     Бібліотекар є членом педагогічної ради училища, щорічно звітує перед

педрадою  про  свою  роботу,  на  початку  навчального  року  робить  аналіз

забезпеченості підручниками та навчальними посібниками, проводить огляди

нової навчально-методичної літератури на засіданнях циклових комісій.

    Важливим фактором успішної роботи бібліотеки є підтримка і допомога

адміністрації навчального закладу та всього колективу медучилища. 

    В приміщенні  бібліотеки зроблено поточний ремонт,  придбані  нові

меблі для читальної зали, користувачі мають доступ до Інтернету.
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    Бібліотекар підтримує тісний зв’язок з  бібліотеками міста,  приймає

участь в семінарах обласного методичного об’єднання бібліотекарів ВНЗ І-ІІ

рівнів акредитації, цікавиться досвідом роботи бібліотек навчальних закладів

області і України, використовує його в своїй роботі. 

ОСНОВНІ КОНТРОЛЬНІ І ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ

БІБЛІОТЕКИ  НОВГОРОД - СІВЕРСЬКОГО МЕДИЧНОГО

УЧИЛИЩА

Кількість читачів всього:                                           685

із них: студентів :                                                       520 

співробітників:                                                 47

          лікарів:                                                               39

          середніх медичних працівників:                     60

Кількість відвідувань:                                                11438

Кількість книговидач:                                                21196 

із них: медичної літератури :                                    10883

читаність:                                                          30,9

обертаність:                                                       0,7

Книгозабезпечення:

відсоток охоплення бібліотечним обслуговуванням:                 100 %

відсоток забезпечення підручниками

           (медичними і загальноосвітніми):                                                99%

ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

Всього у фонді:                                                           29623

із них: книжковий фонд:                                            27868

в т.ч. навчальний фонд:                                   15968

           журналів:                                                          1755

Надійшло за 2016-2017 навчальний рік всього:      158

Кількість у фонді:

підручників:                                                      15968
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суспільної літератури:                                     1590

медичної літератури:                                       11842

художньої літератури:                                     11370

іншої:                                                                4821

                                         ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Велика увага в медичному училищі приділяється фізичному вихованню

студентів. Органiзацiя навчально-виховного процесу з фiзичного виховання

базується на Законах Украни “Про освiту”, “Про вищу освiту”, “Про фiзичну

культуру і спорт”. Cтуденти нового набору з першого вересня  протягом двох

тижнів проходять медичне обстеження для подальшого їх розподілення до

основної та спеціальної медичних груп. 

Студенти,  які  після  обстеження  мають  відхилення  в  стані  здоров'я

постійного або тимчасового характеру, які потребують обмеження фізичних

навантажень зараховуються до спеціальної медичної групи. 

Навчальний процес з фізичного виховання для цих груп спрямований

на зміцнення здоров'я,  загартування організму і підвищення рівня фізичної

підготовленості. 

На першому курсі на початку навчального року комплектуються секцiї

з фiзичного виховання з урахуванням спортивних iнтересiв студентiв.

Данi,  якi  необхiднi  для  комплектування  навчальних  секцiй,

отримуються  шляхом  анкетування  студентiв.  Данi  отриманi  в  ходi

комплектування фiксуються за курсами.

Заняття  зі  студентами  секцiї   проводяться   за  розкладом  занять

зазначеної секцiї. 
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В  медичному училищі  працюють секції з:

- волейболу;

- міні - футболу;

- настільного тенісу;

- шахів та шашок.

Традиційно  в  навчальному  закладі  проводиться  свято  краси  та  здоров’я

«Коли спорт полюбиш – сильним, спритним будеш», «Олімпійський урок».

«День  здоров`я».   Відповідно  до  наказу  Чернігівської  обласної

держадміністрації за №267 від 22.06.2017 року «Про результати ХІХ обласної

Спартакіади студентів ВНЗ» навчальний заклад посів ІІІ місце.

Команда навчального закладу  брала активну участь у міських, районних та 

обласних змаганнях: 

Районні змагання:
- ІІ місце на відкритому кубку мера  міста з міні-футболу 
(Алексійцев Роман, Шурига Олександр, Якуня Олександр, Лісений 
Владислав, Савицький Владислав, Мороз Дмитро, Ткаченко Артем, 
Павленко Юрій);
- ІІ місце з волейболу  на відкритому кубку О. Мехеда (юнаки) 
(Балаба Дмитро, Шурига Олександр, Іпаткін Олег, Кабенок Сергій, 
Сафаров Тимур, Шульга Юрій, Куліш Дмитро);

Обласні змагання:
- Відкритий легкоатлетичний крос пам’яті В.Ф. Філіпова (І місце 
особисте Неруш Юлія, І місце у загальнокомандному заліку – Скудна 
Анна, Гетьман Наталія, Бондаренко Тетяна);
- ІІІ загальнокомандне місце в обласній Спартакіаді в  змаганнях з 
настільного тенісу (Баранович Діана – особисте ІV місце, Понзель 
Богдана –  особисте І місце);
-  ІІ загальнокомандне  місце в обласній Спартакіаді в змаганнях з 
шахів (Артем’єва Юлія – ІІІ місце особисте і Карась Катерина – ІІ 
особисте місце);
- ІV загальнокомандне місце в обласній Спартакіаді в змаганнях з 
шашок (Садовнікова Тетяна, Павленко Віола );

Т А Б Л И Ц Я
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результатів змагань команд дівчат XХ обласної Спартакіади студентів
вищих навчальних закладів  у 2016 – 2017 н.р. 

№ 
п/п

Навчальні заклади Крос Н/теніс Шахи Шаш-
ки

Воле
й-
бол

Легка
атлет
и-ка

Заг.
к-ть
очків

Місце

1 Н-Сіверське медичне
училище

1 3 2 4 7 4 14 3

2 Прилуцький 
гуманітарно-
педагогічний коледж
Ім. І.Я. Франка

12 2

3 Коледж економіки і 
технологій ЧНТУ

14 3

4 Чернігівський 
кооперативний 
технікум

11 1

5 Чернігівське 
музичне училище

46 10

6 Чернігівський 
базовий медичний 
коледж

19 5

7 Чернігівський 
промислово-
економічний коледж

38 8

8 Коледж транспорту 
та комп’ютерних 
технологій  ЧНТУ

14 3

9 Ніжинський 
агротехнічний 
коледж

37 7

10 Ніжинське училище 
культури і мистецтв

46 10

11 Ніжинський 
медичний коледж

35 6

РОБОТА ПСИХОЛОГА

Основними  напрямками  роботи  практичного  психолога  в  медичному

училищі залишаються:

 Просвітницька і методична робота; 
 Психодіагностика; 
 Психокорекція; 
 Консультування.   

В період 2016-2017 н.р. практичним психологом відпрацьовано 1373 год. 
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З них за напрямками роботи потрачено: 

 Психодіагностика – 197 год;

 Консультування – 165 год;

 Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота – 112 год;

 Психологічна профілактика та просвіта – 122 год; 

 Зв’язки з громадськістю (в т.ч. відвідування студентів за місцем проживання)

– 85 год; 

 Проведення ділових ігор, тренінгів – 6 год; 

 Методична робота – 686 год.

Просвітницька робота реалізована у формі:

 Лекцій на теми:  
- «Дай руку, першокурснику»;
- «Особливості адаптації до навчання студентів-першокурсників»; 
- «Формування навичок адаптації. Поради першокурснику»; 
-  «Правила і культура поведінки в навчальному закладі»;
- «Права та обов’язки студента»;
- «Правила і культура поведінки в навчальному закладі та поза його межами»
-  «Правопорушення – шлях до злочину»;
- «Сім’я – основа здорового суспільства»;
- «Гігієна статевого життя»;   
- «Психологічна характеристика кохання». 
 Бесід, диспутів:
- «Твоє місце в групі і навчальному закладі»;
- «Моральні принципи людини: твій погляд»;
- «Заговори. У твоїм слові – твоя душа»;
- «Моя професія – моя гордість»;
- «Конфлікти у студентському середовищі»;
- «Шлюб. Одруження. Дитина»;
 Тематичних вечорів: 
- «Перегортаючи сторінки історії»;
- «Поспішай добро творити»;
-  «Нема здоров’я без психічного здоров’я»
- «Сон і здоров’я»
- «Посміхайтесь і будьте здорові»;
- «Зберегти своє здоров’я – це наші право і обов’язок»
 Виступів на адміністративній та педагогічній радах:
- Робота зі студентами, які потребують психологічної підтримки
- Зайнятість у гуртках студентів категорійних сімей;
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- Аналіз  результатів анкетування студентів Новгород-Сіверського медичного

училища на предмет корупції та хабарництва;  
- Аналіз  результатів  анкетування  «Проблеми  адаптації  студентів  нового

прийому відділення Сестринська та Лікувальна справа Новгород-Сіверського

медичного училища»;
- Психологічні аспекти педагогічної майстерності викладача.

Психологічна  діагностика включила  в  себе  як  дослідження  адаптації

студентів  першого  курсу,  так  і  виявлення  підлітків  і  молоді  девіантної

поведінки  та  вивчення  їх  особистісних  особливостей,  з’ясування  причин

правопорушень,  проведення  соціометричного  обстеження  міжособистісних

взаємин у колективі ровесників, діагностика відношення до моральних норм,

виявлення рівня тривожності  підлітків та вивчення агресивності  студентів,

діагностика  міжособистісної  сфери  студента:  (діагностика  в  системі

„студент-студент”,  „студент-суспільство”,  діагностика  внутрішньосімейних

відносин).

Проведені  психологічні  тренінги  як  форма  психологічної  підтримки

студентів:
- «На згуртування»;
-  «Пізнай себе»;
- «Адаптація та студентство»; 
- «Збережи здоров’я змолоду»;  
- «Чи міцний наш колектив»; 
- «Тренінг ефективного спілкування»;
- «Моя люба шкідлива звичка»; 
- «Конфлікт і спілкування»;
- «Ризикована сексуальна поведінка молоді»; 
- «Спробуй подолати свої недоліки»;
- «Скажи наркотикам «НІ!»»;
- «Планування щастя»;
- «Відповідальна поведінка»;
- «Кохання чи закоханість?»;
- «Психологія жінки та чоловіка»;

- «Здоровий стиль життя»;

- «Толерантність»

Психологічні семінари та  тренінги для викладачів: 

- «Подолаємо корупцію разом»;
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- «Дозволь собі бути щасливим»
Консультації - групові та індивідуальні:
Групові консультації були проведені з таких тем:

- «Як стати своїм?»;
- «Як здобути фах і не втратити найціннішого?»;
- «Чому люди вбивають себе?»;
- «Суїцидальна поведінка в студентському віці»;
- «Працевлаштування чи подальше навчання за інтересами».

Тематику індивідуальних консультацій визначає сам студент. В цьому

навчальному році це були такі теми: 
- психологічні  особливості  взаємин  між  людьми  (що  таке  кохання,  як

порозумітися  з  батьками,  причини  виникнення  агресії  стосовно  певних

людей та ін.); 
-  психологічні  особливості  самої  людини (як  подолати  сором’язливість,  як

стати успішним та ін.); 
- діагностика особистості (прохання дати тести); 
- різні життєві ситуації (прохання надати пораду про те, як краще вчинити в

тій чи іншій ситуації, про різні сфери життя людини: стосовно професійної

визначеності, стосунків із партнером, переживання психологічних травм).  
Психологічна  корекція реалізувалася  через  тренінги,  бесіди,

консультації.

Корекційні заняття проводились з дезадаптованими студентами, з підлітками,

які потребують особливої уваги, та які мають низький рівень готовності до

навчання в медичному училищі, обдарованими студентами та інвалідами або

позбавленими батьківського піклування. Це тренінги «Спробуй подолати свої

недоліки», «Вийдемо зі стресу разом», «Способи  подолання  стресу в період

підготовки  та здачі ДПА, ЗНО, Кроку М», тренінг на зняття психологічного

напруження.  

Проводилась  також робота  з  батьками студентів  та викладачами.  На

батьківських  зборах  з  батьками  першокурсників  психолог  виступила  з

лекцією «Психологічні закономірності процесу адаптації першокурсників до

умов навчання у вищому навчальному закладі». 

Під  час  роботи  з  батьками та  викладачами перевага  надається  такій

формі роботи, як індивідуальні консультації. 
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Батьки,  викладачі  звертаються  до  психолога  з  проханням  підібрати

матеріал, статті, літературу для них про особливості того чи іншого періоду

життя людини (наприклад, про особливості підліткового періоду). 

Всі студенти, батьки, викладачі, які звернулися до психолога, отримали

психологічну  підтримку  та  рекомендації,  розроблені  і  погоджені  з  ними,

щодо вирішення проблеми.

РОБОТА МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

У  2016-2017 навчальному  році  робота  медичної  сестри  була

спрямована на виконання плану роботи медичного кабінету, затвердженого

директором  медичного училища. 

 Одним  з  головних  розділів  роботи  медичної  сестри  в  училищі  є

лікувально-профілактична  та  оздоровча  робота,  яка   включає   в  себе

організацію проведення медичного огляду студентів для оцінки стану їхнього

здоров’я та визначення медичної груп для занять фізичним вихованням на

початку  навчального  року   та  протягом  всього  навчального  року  перед

проходження  виробничої(переддипломної)  практики  та  під  час  організації

спортивно-оздоровчих заходів.

Аналіз  результатів  медичного  огляду  студентів  Новгород-Сіверського

медичного  училища   з  2016  року  по  2017  рік   свідчить  про   збільшення

контингенту  студентів,  що  відноситься  до  спеціальних  медичних  груп  на

початку навчального року. 

Так, у 2015  році пройшло медичне обстеження 412 студентів, з них основну

групу склали – 198 студентів,  спеціальну медичну групу – 214 студента.

В 2016 році пройшло медичне обстеження 399 студентів, з них основну групу

склали  –  165  студентів,   спеціальну  медичну  групу  –  229  студентів,  5

студентів звільнених від практичних занять фізичного виховання.

По структурі захворювань на першому місці залишається ВСД- 125 випадків,

що  становить  31%,  очні  хвороби  –  29   випадки  –  7,3%,  захворювання

сечостатевої системи-23 випадків це- 5,7 %, захворювання дихальної системи
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-  3  випадки  –  0,75  %,  захворювання  шлунково-кишкового  тракту  -  23

випадків – 5,7 %, ендокринні захворювання – 13 випадків - 3,2 %, серцево-

судинні  захворювання -  19  випадків -  4,7%,  захворювання опорно-рухової

системи - 13 випадків -  3,2 %,  поодинокі захворювання нервової системи,

хірургічні  захворювання,  інфекційні захворювання – один випадок вітряна

віспа. 

Протягом навчального року проводився амбулаторний прийом студентів та

надавалась  медична   допомога тим,  хто її  потребував.  Було прийнято 242

студента.

Протиепідемічна  робота  медичної  служби  училища  включала  в  себе

складання  плану профілактичних щеплень студентам на 2016-2017 н.р. було

заплановано - 134 студента,зроблено - 47,залишилося – 72, RV-п/показання

-15. 

В зв’язку з захворюванням на вітряну віспу в двох студентів  в училищі було

сплановано та проведено повний контроль студентів, які навчалися в одній

групі  з  хворими,  на  протягом  21-  го  дня  перевірялись  ділянки  шкіри  та

вимірювалась  температура  тіла.  Забезпечили  дотримання  санітарно-

протиепідемічного та дезінфекційного режиму в медичному училищі.

Протягом  навчального  року  проводився  контроль  за  своєчасним

проходження медичного огляду та флюорографічного обстеження, як всіма

працівниками  так і  студентами.  На  початку  навчального  року

міськвійськомат  призначає  юнаків  на  повне  медичне  обстеження,які

підлягають приписці до призивної дільниці, таких студентів-17.

З  метою  покращання  здоров’я  студентів  в  училищі   проводиться

просвітницька  роботу  з  питань  здорового  способу  життя,  дотримання

санітарно-гігієнічних норм особистого життя та навчання (свято фізкультури

і спорту; зустріч з фахівцем «Серце – годинник нашого життя», «Цукровий

діабет  –  загроза  для  людства»,  «Раннє  виявлення  та  профілактика

туберкульозу», , «Проблеми онкології в Україні»; шок-урок «Не струшуймо

здоров’я  в  попільничку»;  година  цікавих  повідомлень  «Наші  друзі  –
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вітаміни»;  «День  здоров’я»;  акція  «Виміряй  тиск  –  попередь  гіпертонію»;

«Профілактика  алкоголізму»;  «Профілактика  самолікування»;  «

Імунопрофілактика».

З метою профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом,  СНІД/ВІЛ

в  училищі  протягом  навчального  року   проводяться  круглі  столи,  лекції:

«СНІД: якби ми знали».  

Створено широкий спектр можливостей оздоровчого відпочинку: в училищі

працюють спортивні секції,  проводяться турпоходи, дні здоров’я, спортивні

змагання, спартакіади. 

Для  збереження  здоров’я  важливу  роль  відіграє  дотримання  санітарно-

гігієнічних  умов.  Тому   медичною   службою  протягом  навчального  року

проводилась  санітарно-гігієнічна робота, яка  включала в себе:

- контроль за санітарним станом приміщень училища, кімнат гуртожитку;

-  контроль за  режимом вологого прибирання, провітрюванням  аудиторій

(після кожного заняття);

- контроль за повітряно-температурним режимом.

Медична  служба  училища  працює  у  тісній  взаємодії  з  викладачами,

керівниками груп, систематично здійснює обмін інформацією з питань, які

належать до її  компетенції,  з  адміністрацією та  викладачами,  з  місцевими

медичними  закладами  і  дотримується  положень  їхніх  розпорядчих

документів,  дія  яких  розповсюджується  на  заклади  освіти.  Веде  і  планує

поточну та звітну документацію,свою роботу на рік.

ВИСНОВОК

У 2016-2017 навчальному році Почесною грамотою Чернігівського обласного

відділення  комітету  з  фізичного  виховання  та  спорту  був  нагороджений

керівник  фізвиховання  І.В.  Соколов.  Подяками  голови  районної  ради

Олійник В.Г.,  Демиденко П. Т.;  Подяками голови міської ради Коблевська

О.В., Вайнер Н.М., Почесними грамотами відділу освіти, молоді та спорту

Коленченко О.А., Довгорук Л. П.
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Такими  є  результати  роботи  педагогічного  колективу  Новгород-

Сіверського  медичного  училища,  метою  діяльності  якого  є  підготовка

кваліфікованих,  конкурентноспроможних  кадрів  з  високим  рівнем

професійних  знань,  умінь,  навичок,  виховання  соціально-активних  членів

суспільства,  формування  в  них  творчого  мислення,  високих  людських

якостей, національної свідомості. 

Заступник директора з навчальної роботи               Я.В. Недашківська
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