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НАВЧАЛЬНИЙ  ПРОЦЕС

Напрямки  навчальної  роботи  Новгород-Сіверського  медичного  училища

були визначені в комплексному плані роботи на 2017-2018 навчальний рік,

який був затверджений на засіданні педагогічної ради 31.08.2017 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 спеціальностей 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. 

4



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 366 студентів.

З них склали на «5» – 4 студенти;

      на «5 і 4» – 209 студенти;

                      тільки на «3» – 106 студентів;

      отримали «2» - 47 студентів.

Абсолютна успішність по училищу склала – 87,2%

Якість – 58, 2%

Середній бал – 3,5.

Результати літньої сесії:

Всього складали  екзаменаційну сесію в училищі 285 студентів.

З них склали на «5» –8 студентів ( 2,8% );

      на «5 і 4» – 90 студентів (31,6%);

                         на «5,4, 3» – 96 студентів ( 33,7%);

                      тільки на «3» – 77 студентів ( 27 %);

      отримали «2» - 14 студентів  (4,9 %).

Абсолютна успішність по училищу склала – 95%

Якість –68 %

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. 2017 року складав 369 студентів (368+1

академічна  відпустка),  а  станом  на  2  липня  2018  року,  враховуючи  тих

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

перевелися до інших навчальних закладів, пішли в академічну відпустку, а
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також  з  врахуванням  випуску   складає  254  особи  (253  +1  академічна

відпустка).

Форма проведення державної  підсумкової  атестації  для  студентів  ІІ  курсу

спеціальностнй  Лікувальна  справа  та  Сестринська  справа  відповідала

вимогам навчального плану підготовки молодшого спеціаліста (фельдшер та

сестра  медична)  2011  року,  термін  навчання  3  роки  10  місяців,  а  також

проводилася відповідно до  Положення про державну підсумкову атестацію

студентів,  які  здобувають  освітньо-кваліфікаційний  рівень  молодшого

спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої

освіти (Наказ МОН №1224 від 22.08.2017 року).

Державна підсумкова атестація з української мови у формі зовнішнього

незалежного  оцінювання  проводилася  відповідно  до  графіку  проведення

ЗНО,  затвердженого  Українським  центром  оцінювання  якості  освіти  24

травня, державна підсумкова атестація з математики та біології  проводилась

відповідно  до  графіку  навчального  процесу  за  розкладом  іспитів  та

консультацій на базі навчального закладу. Державна підсумкова атестація з

біології  відповідно до навчального плану проводилася в кінці ІІІ семестру

25,26,28 грудня  2017 року,  а  українська  мова  та  математика  в  період  з

24.05.2018року до 11.06.2018 року.

     Відповідно до Листа ІМЗО від 20.10.2017 № 21.1/10-2325 “Деякі питання

проведення  у  2018  році  державної  підсумкової  атестації  студентів,  які

здобувають  освітньо-кваліфікаційний  рівень  молодшого  спеціаліста  з

одночасним  завершенням  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти”

атестація  у  формі  ЗНО  з  української  мови  та  літератури  є  обов’язковою

(Наказ МОНу від 31.07.2017 року).

Реєстрація  студентів  для  участі  в  зовнішньому  незалежному  оцінюванні

тривала з 6 лютого до 19 березня 2018 року.

Всього для участі у ЗНО з української мови зареєструвалося 80 студентів, але

у квітні 2018 року студентка 2Ас групи Юрченко Юлія забрала документи за
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власним  бажанням.  Таким  чином  ДПА  у  формі  ЗНО  з  української  мови

складало 79 студентів.

   Зміст  сертифікаційної  роботи  з  української  мови  і  літератури  було

визначено Програмою  зовнішнього  незалежного  оцінювання  з  української

мови  і  літератури,  затвердженою  Міністерством  освіти  і  науки  України.

Програму розроблено  на  основі  чинних навчальних програм з  української

мови і літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Сертифікаційна

робота з української мови і літератури налічувала 58 завдань різних форм і

складалася  з  трьох  частин:  «Українська  мова»  (33  завдання),  «Українська

література» (24 завдання) і «Власне висловлення» (одне завдання відкритої

форми з розгорнутою відповіддю).   Результати виконання завдань № 1-38

частини  «українська  мова»  та  №  58  частини  «Власне  висловлювання»

зовнішнього  незалежного  оцінювання  з  української  мови  і  літератури

(українська  мова)  були  зараховані  як  результати  державної  підсумкової

атестації  з  предмета  «українська  мова».  У процесі  визначення  результатів

зовнішнього  незалежного  оцінювання  було  встановлено  поріг  «склав/не

склав»  –  мінімальний  тестовий  бал,  який  за  виконання  сертифікаційної

роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. 

Результати  зовнішнього  незалежного  оцінювання  з  української  мови  і

літератури були оголошені  15 червня. За результатами ДПА у формі ЗНО

студентка ІІ Ас групи Підгородецька Тетяна не подолала встановлений поріг

«склав/не склав» і отримала 2 бали. 

Відповідно до п. 8 Положення про державну підсумкову атестацію студентів,

які  здобувають  освітньо-кваліфікаційний  рівень  молодшого  спеціаліста  з

одночасним  завершенням  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти

студенти,  які  одержали  під  час  атестації  1,  2,  3  бали  відраховуються  з

навчального закладу. Але відповідно до Наказу МОН за №47 від 17.01.2018

року «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від

22 серпня 2017 року № 1224» у період з 2018 року по 2019 рік студентка має
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право  повторного  складання  атестації  у  формі  зовнішнього  незалежного

оцінювання в наступному році.

     Аудиторії та кабінети, де проходила атестація на базі навчального закладу,

були забезпечені всім необхідним для проведення державної атестації.  

         Завдання до державної підсумкової атестації з  математики, біології

складені   викладачами відповідно до навчальних програм «Математика» для

ВНЗ І-ІІ р.а., «Біологія» для І-ІІ р.а., які здійснюють підготовку молодших

спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти.

Завдання до державної підсумкової атестації складені у декількох варіантах і

включають  в  себе  весь  програмний  матеріал  з  предметів  математика  і

біологія.  При  складанні  завдань  було  використано  такі  типи  завдань  як

завдання  з  вибором однієї  правильної  відповіді,  завдання  на  встановлення

відповідності, вирішення задач та інші.

Завдання  мають  різний  рівень  складності  і  передбачають  здійснення

необхідних  аналітичних  операцій,  зокрема  розпізнавання   явищ,  їх

кваліфікацію, групування та класифікацію, з’ясування диференційних ознак,

визначення правильності тверджень.

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 85 58,8 3,1 100%
2 79 53,1 3,5 98,7%
3 83 46,9 3,5 100%

     

За результатами диференційованих заліків, семестрових іспитів та ДПА на

атестат з відзнакою  претендує студентка ІІ Ас групи Коблевська Діана.
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 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  Крок  М  Лікувальна  справа  було  допущено  54

випускників. 

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М Лікувальна

справа: 

Таким чином на

« відмінно» - 1

«добре» - 45

«задовільно» - 7

«незадовільно» - 1

Абсолютна успішність – 98,1 %

Середній бал – 3,8  %

Якісний показник – 85,1 %

   Відповідно до Протоколу засідання державної екзаменаційної комісії №2

від  15.06.2018 року,  наказу  директора   Новгород-Сіверського  медичного

училища за № 59 від 15.06.2018 року конвертовані оцінки були зараховані як

оцінки за тестову частину державного комплексного кваліфікаційного іспиту

зі  спеціальності. Студентка  4  Аф  групи  Штаба  Ірина  отримала  на

ліцензійному інтегрованому іспиті Крок М 54%, що складає 2 (незадовільно).

У зв’язку з цим вищезазначена студентку допущена до захисту державної
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переддипломної  практики  та  складання  практичної  частини  державного

комплексного  кваліфікаційного  іспиту,  але  буде  відрахована  з  числа

студентів  без  видачі  диплома  як  така,  що  не  склала  державного

інтегрованого ліцензійного іспиту Крок М.

      До складання практично-орієнтованої частини державного комплексного

кваліфікаційного іспиту було допущено 54 випускника. 

Результати складання практичної частини комплексного кваліфікаційного

іспиту: 

- на „відмінно” – 8

- „добре” – 27

- „задовільно” – 19

- середній бал – 3,7

- абсолютна успішність – 100%

- якість знань – 64,8  %

-

 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” – 8

- „добре” – 27

- „задовільно” – 18

- «незадовільно» - 1

- середній бал – 3,7

- абсолютна успішність – 98,1%

- якість знань – 64,9  %

За результатами диференційованих заліків,  семестрових іспитів,  захисту

переддипломної  практики,  складання  Кроку  М  та  практичної  частини
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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 47 випускників.

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» - 0
«добре» - 12
«задовільно» - 28
«незадовільно - 7
Абсолютна успішність –85,1 %
Середній бал – 3,1
Якісний показник – 25,5 %

Відповідно до Протоколу засідання державної екзаменаційної комісії №2 від

20.06.2018  року,  наказу  директора   Новгород-Сіверського  медичного

училища за № 61 від 20.06.2018 року конвертовані оцінки були зараховані як
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оцінки за тестову частину державного комплексного кваліфікаційного іспиту

зі спеціальності.

    Студенти 4 Ас групи Карбовська Ілона,  Стасюк Владислав,  Лізункова

Катерина  та  студенти  ІІІ  Бс  групи  Барбара  Тетяна,  Воронович  Анна,

Коваленко  Олександр,  Бондар  Кароліна   отримали  на  ліцензійному

інтегрованому  іспиті  Крок  М  менше  ніж  55,5%,  що  складає  2  бали

(незадовільно).  У зв’язку з  цим вищезазначені  студенти були допущені до

захисту  державної  переддипломної  практики  та  складання  практичної

частини  державного  комплексного  кваліфікаційного  іспиту,  але  будуть

відраховані  з  числа  студентів  без  видачі  диплома  як  такі,  що  не  склали

державного   інтегрованого  ліцензійного  іспиту  Крок  М.  В  ході  захисту

переддипломної  практики  студенти  Барбара  Тетяна,  Воронович  Анна,

Стасюк  Владислав,  Лізункова  Катерина  отримали  незадовільні  оцінки.

Студенти  Барбара  Тетяна  та  Воронович  Анна  відмовилися  складати

практично-орієнтовану  частину  державного  іспиту  і  за  власним бажанням

забрали документи.

До  складання  практично-орієнтованої  частини  державного  комплексного

кваліфікаційного іспиту було допущено 45 випускників.

 

Результати складання практичної частини комплексного кваліфікаційного

іспиту: 

- на „відмінно” –5

- „добре” – 22

- „задовільно” – 14

- «незадовільно» - 4

- середній бал – 3,6

- абсолютна успішність – 91,1%

- якість знань – 60  %
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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” – 5

„добре” – 22

„задовільно” – 13

«незадовільно» - 4

середній бал – 3,6

абсолютна успішність – 91,1%

якість знань – 60  %

      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

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. 
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- Етапи сестринського процесу.

- Основи  медсестринської  етики  та  деонтології,  навики  професійного

спілкування.

ПРАКТИЧНЕ  НАВЧАННЯ

У  2017-2018  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.

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.
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В  училищі  оснащено  17  кабінетів  та  3  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

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
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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. 

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
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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” – 10

- „добре” – 27

- „задовільно” – 17

- „незадовільно” - 0

- середній бал – 3,8

- абсолютна успішність – 100%

- якість знань – 68,5 %

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

- на „відмінно” – 4

- „добре” – 14

- „задовільно” –25

- „незадовільно” - 4

- середній бал – 3,3

- абсолютна успішність – 91,4%

- якість знань – 38,2%

У медичному училищі проведено місячники клінічних дисциплін серед

студентів усіх спеціальностей та конкурс «Кращий за фахом» серед студентів
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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 2017-2018 навчальному

році  працювало  20  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

«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 2009-2018 р.р.

у Новгород-Сіверському медичному училищі

Рік Кількі Тест (%) Основи Терапевт Хірургічн Медсестр Медсестринс
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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
2018 47 67,9 67,9 68,4 77,7 70,8 59,9

Результати

 інтегрованого ліцензійного іспиту Крок М

 Лікувальна справа за 2012-2018 р.р.

у Новгород-Сіверському медичному училищі
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2012
57 81,4 85,4 90,1 67,5 89,3 68,4 84,1 82,3 80,7 78,8

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
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№

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

Тест

(%)

Субтести (%)

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

2018 54 85,6 84,7 87,6 89,9 82,6 83,6 85,5 87,6

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

навичок  самоосвітньої  роботи  викладача,  надання  йому  кваліфікованої

допомоги з теорії та практичної діяльності. 

Методична  робота  в  училищі  в  2017-2018  навчальному  році  була

спрямована  на  реалізацію  проблеми,  яку  обрав  педагогічний  колектив
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«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.

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
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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, 

створення власного педагогічного стилю кожного педагога.

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

- комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – 

голова Олійник В. Г.;
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- 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  2017-2018  навчальному  році  викладачами  училища  були  проведені

наступні відкриті заняття:

• з  медичної  хімії  Самусенко Т.Ю. „Дослідження реакційної  здатності

аренів”;

• інтегроване  з  фізіології  та  патфізіології   Бурико  О.М.  та  Кущ  Ф.В.

«Основні закономірності гемодинаміки та їх порушення»;

• з медичної реабілітації Каток Т.І. «Лікувальний масаж»;

• з фармакології Гудлевський П.С. «Серцеві глікозиди та антиангинальні

засоби»;

• з екології та профілактичної медицини Демиденко В.І. «Гігієна води».

• Німецька  мова  за  професійним  спрямуванням  «Поліклініка:  виклик

лікаря додому. Візит лікаря додому». Довгорук Л. П.

• Фізичне виховання  Волейбол «Техніка прийому м’яча зверху і знизу».

Сорокін В. В.

• Інтегроване  заняття  з  економічної  географії  та  фізики  «Енергетична

залежність сучасного суспільства як один з факторів глобальної екологічної

кризи ». Половець В. І., Гарбуз І. М.
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• Фізичне виховання Легка атлетика Кисляк О. Ю.

• Основи правознавства  «Основи кримінального права України. Злочини

в системі охорони здоров’я». Юдицька З. Я.

• Медсестринство  в  неврології   «Хвороби  вегетативної  нервової

системи.» Новик О.В.

• Внутрішня  медицина  «Гіпертонічна  хвороба»   Білоіваненко  С.В.

Косачова Л.М.

• Медична біологія « Медична паразитологія»  Колеченко О.А.

• Математика   Пузан Г.О.

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. 

     ІІ 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.
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    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

та педагогічні семінар на тему: «Педагогічний пошук - 2017».

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. 
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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

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  ІІ  Ас  групи  Коблевська  Діана  зайняла  І  місце  в   обласній

олімпіаді з англійської мови. Студентка І Ас групи Бушак Сніжана посіла ІІІ

місце в обласному етапі олімпіади з математики. 
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Студентка  ІV Ас групи Куцаренко Анастасія  посіла  ІІ  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. У І семестрі студенти навчального закладу

брали  участь  у  інтерактивному  конкурсі  «  Олімпіс  2017  –  Осіння  сесія».

Разом 22 дипломи і 32 грамоти ( участь взяло 18 студентів).

Під час весняної сесії – 21 диплом і 31 похвальну грамоту.  Також студенти

взяли участь у Міжнародному освітньому конкурсі «Колосок – 18», маємо 6

золотих сертифікатів і 4 срібних. Студентка ІІ Ас групи  Тарабарова Лариса

взяла участь у  Міжнародному конкурсі «Я пишаюсь тим, що я українка» від

Publications  та  Linguist  Ukraine.  Студенти  І  Ас  групи  взяли  участь  у

міжнародному конкурсі «Діти створюють країну».

  Викладачі  навчального  закладу  брали  участь  в  обласному  конкурсі

«Педагогічна знахідка». Результати конкурсу:

В  номінації  «Географія»  -  ІІ  місце  має  робота  викладача  економічної

географії Половця В.І;

В номінації « Астрономія»  - ІІ місце отримала робота викладача фізики та

астрономії  Гарбуза І.М.

    Викладач англійської мови Довгорук Л.П. взяла участь у Інноваційному

семінарі  з  Анжелою  Константою  щодо  успішного  складання  ЗНО  з

англійської мови. (Чернігів, спеціалізована школа з поглибленим вивченням

іноземних мов №1, компанії ММ Publications та Linguist Ukraine), Весняній

конференції «Новий навчальний план – нові ідеї». (Київ, компанія Macmillan

Education), Конференція «TEACHERtalks.(Київ, компанія ММ Publications та

Linguist  Ukraine),  Освітньому  Конгресі  «Школа  майбутнього  –  шанси  і

виклики».  (Київ,  Гьоте  Інститут);  міжнародні  семінари  та  конференції:
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вуличний  фестиваль  «Відкриття  українсько-німецького  року  2017-2018»;

семінар  «Інноваційні  підходи  на  заняттях  німецької  мови.  Використання

мобільних  пристроїв.  Лінгвокраїнознавство»;  Осіння  конференція,

присвячена підготовці  до ЗНО «Плануємо уроки англійської мови в 10-11

класах. Аудіювання».

Викладач біології Коленченко О.А. взяла участь у тренінгу Генерація Е 4.0

проекту  “Climate  education  program”,  який  проходив  у  місті  Чернігові,  у

Народному  мистецько-історичому  фестивалі  «Українські  передзвони»,

Будинок  письменників,  м.Київ;  у  Всеукраїнському поетичному Стартапі  «

Дотиком  душі»  бібліотека  ім.Короленко,  м.Чернігів;  у  Міжнародному

літературному  конкурсі  за  мотивами  картини  заслуженого  художника

України Анатолія Марчука « Світло у вікно» - 2018р; організувала творчу

зустріч  молоді  з   учасниками  Благодійного  мистецького  проекту

НЕПЕРЕМОЖНІ.  Разом з викладачем анатомії Бурико О.М. взяли участь у

роботі Великого педагогічного колоквіуму, м.Київ.

       Викладачі Недашківська Я.В., Олійник В.Г., Довгорук Л.П. є призерами

(ІІ місце)  Всеукраїнського конкурсу « Педагогічний Оскар» у номінації

«Педагогічний досвід та інноваційна діяльність викладача».

Викладач - методист Коленченко О.А. є лауреатом Всеукраїнського конкурсу

« Панорама творчих уроків – 2017 року», видавництво « Шкільний світ».

   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.
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Досвідом роботи викладачі навчального закладу діляться на сторінках газет

та  журналів.  Так  протягом  2017-2018  навчального  року  були  надруковані

наступні роботи: 

- Методична  розробка  інтегрованого  заняття  «  Влада  золота  та  її

філософія  в  повісті  «  Гобсек»  Недашківська  Я.В.,  Олійник  В.Г.,Науково-

методичний журнал Економіка  № 8 ( 153)  2017;

- Стаття  «  Формування  комунікативних  здібностей  майбутніх

фахівців»,  Косачова Л.М.,Журнал « Освіта: технікуму, коледжи № 3  2017;

- Стаття « Я вчитель! І цим щаслива!, Коленченко О.А., Журнал  «

Освіта: технікуму, коледжи №  3 2017;

- Стаття «Використання інтерактивних методів навчання на заняттях

дисциплін  природничого  циклу»,  Каток  Т.І.,  Методичний  портал  Онлайн-

журнал;

- Стаття  «  Формування  комунікативних  здібностей  майбутніх

фахівців», Косачова Л.М.;

- Стаття «Спілкування як важлива складова роботи медичної сестри»,

Білоіваненко С.В.; « Медсестринство»;

- Методична розробка виховної години « Небесна сотня дивиться на

нас», Косачова Л.М.;

- Стаття  «  Використання  інноваційних  технологій  при  викладанні

лекційного матеріалу», Кущ, Ф.В., Методичний портал Онлайн-журнал;

- Методична розробка інтегрованого заняття з біології та економічної

географії на тему: « Екологія людини. Екологічна криза як одна з глобальних

проблем  людства».,  Половець  В.І.,  Коленченко  О.А.,  Журнал  Основа  «

Економічна географія» №7-8 ( 347-348);

- Методична  розробка  практичного  заняття  з  медичної  хімії  «

Дослідження  реакційної  здатності  аренів»  Самусенко  Т.Ю.,  Методичний

портал Онлайн-журнал;

- Конкукрс  з  анатомії  людини  «  Остеологія  в  асоціаціях»  Бурико

О.М.,  Методпортал – онлайн-журнал;
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- Розробка виховного заходу «Великдень на гостини просить» Бурико

О.М. Надруковано в журналі «Виховна робота» ВГ «Основи», березень.

- Довгорук Л. П.  «Знання англійської мови – одна з умов розвитку

особистості  молодшого  медичного  спеціаліста».  (стаття)   «Магістр

Медсестринства».
- «Використання  автентичних  матеріалів  для  навчання  іноземних

мов». (стаття)  Освіта. Технікуми, коледжі», №1, 2018 р.
- «Використання комп’ютерних технологій – один з методів навчання

іноземним мовам». Журнал «Освітній проект «На урок». (стаття)
- «Здоровий  спосіб  життя».  Журнал  «Освітній  проект  «На  урок».

(науково-дослідна робота)
- Тестові завдання з англійської мови для перевірки кінцевих знань

студентів». Журнал «Освітній проект «На урок». (тестові завдання, 1 курс)
- Тестові завдання з англійської мови для перевірки кінцевих знань

студентів». Журнал «Освітній проект «На урок». (тестові завдання, 2 курс)
- «Застосування  комп’ютерної  техніки  на  етапі  введення  нового

матеріалу  у  системі  інтенсивного  навчання  іноземних  мов».  Журнал

«Освітній проект «На урок». (стаття)
- «Розмовляємо  із  задоволенням  англійською  мовою».  Журнал

«Освітній проект «На урок». (стаття)
- «Студент та його оточення». Журнал «Освітній проект «На урок».

(методична розробка практичного заняття)
- «Мови  без  кордонів».  Журнал  «Все  для  класного  керівника».

(методична розробка виховного заходу)
- «Розмовляємо  із  задоволенням  англійською  мовою».  Журнал

«Освітній проект «На урок». (науково-дослідна робота)

Таким чином маємо 33 публікації  наших викладачів  на шпальтах газет  та

журналів, а саме: у газеті « Сіверський край», журналах  « Відкритий урок», «

Освіта:  технікуми  і  коледж»,  «  Магістр   Медсестринства»,  науково-

методичних журналах « Економічна географія», « Економіка», « Керівнику

групи»,  Науковому віснику матеріалів педагогічного колоквіуму, збірнику

матеріалів  науково-практичної  конференції  онлайн  публікації   в  онлай

журналі  « Методичний портал»,  освітній проект « На урок», в журналі 
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«Гарний настрій», Альманахах  «Я дякую тобі»,     « Серце Європи», « Думки

романтика», « Душа автора».

   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. 

       Колектив медичного училища взяв участь у Міжнародному  проекті -

конкурсі   «Тарас  Шевченко  єднає  народи»  і  виборов   ІІ  місце  у  ІІ

відбірковому  етапі  в  номінації  «  Відеоформат  читаної  та  співаної  поезії

Тараса Шевченка». 

   За  звітний  період  викладачами  і  студентами  училища  підготовлено

науково-дослідницькі роботи:

     Циклова комісія соціально-економічної підготовки: І місце  -  Коленченко

Вікторія,  студентка  ІІІ  –  Бф  групи  з  роботою   «  Постать  Володимира

Науменка  в  українській  історії»,  цю  роботу  було  представлено  на  першу

обласну  історико-краєзнавчу  конференцію  студентів  ВНЗ  І-ІІ  рівня

акредитації.   ІІ  –  місце  -   Кузюра  Людмила,   студентка  ІІІ  –  Бс  групи з

роботою  «  Прислів’я  та  приказки  як  мовні  засоби  вираження  емоційних

станів людини в сучасній  англійській мові».  

Циклова  комісія  науково-природничої  підготовки:  І  місце  -   Бондаренко

Тетяна,  студенка  ІІ  –  Ас групи  з  роботою « Вплив куріння на організм

підлітків».

 Заслуговують на увагу наступні роботи: Хроленок  Дарія, студентка 4 АФ

групи,  робота  на  тему:  «Майстри  пензля  Новгород-Сіверщини»  (керівник

Вронський В.О.), Мусійченко Аліна, студентка 1 АФ групи, робота на тему:

«Фізичні досліди» (керівник Гарбуз І.М.) , Чепурна Ярослава, студентка 2Бф

групи,  робота  на тему:  «Захворюваність  на вірусні  гепатити населення Н-
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Сіверського району», Федоренко Юлія, студентка 4Бф групи, робота на тему:

«Динаміка  народжуваності  та  смертності  у  Новгород  –  Сіверському»,

Проскура  Аліна,  студентка  2Ас  групи,  робота  на  тему:  «Ожиріння  серед

молоді, як глобальна проблема ХХI століття», Пузан Святослав, студент ІАс

групи,  робота  на  тему:  «Аналіз  складових  «економічного  дива»  Японії»,

Косачов  Тімофей,  студент  3Бф  групи,  робота  на  тему:  Вплив  соціальних

мереж  на  здоров’я  та  особистість  підлітка»,  Лисич  Аліна,  студентка  3Бф

групи, робота на тему: «Хвороби вегетативної нервової системи в Новгород-

Сіверському медичному училищі. Структура,  поширеність,  профілактика.»,

Ісаченко Валентина, студентка 3Аф групи, робота на тему: «Захворюваність

на онкологічні захворювання в Новгород-Сіверському районі у 2016  -2018

роках.»

Викладач  Коленченко  О.А.  разом  зі  студенткою  ІІ  Ас  групи  Дорожко

Катериною  взяла  участь  у  конкурсі-захисті   науково-дослідницьких  робіт

учнів-членів МАН України.

           

КАДРИ. ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

У 2017 -2018 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  2017-2018  навчального  року  в  ньому  працювало

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

кваліфікаційну категорію  - 7 осіб, звання „старший викладач ” – 4 особи,
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першу  кваліфікаційну  категорію  має  11 викладачів,  другу  кваліфікаційну

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

планом підвищення кваліфікації в 2017-2018 навчальному році підвищення

кваліфікації  викладачів  здійснювалось  на  ФПК  при  Національному

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

інституті  післядипломної  педагогічної  освіти  та  шляхом  стажування  в

Чернігівському  базовому  медичному  коледжі.  На  початок  2017-2018

навчального року було заплановано підвищення кваліфікації 14 викладачам.

Пройшли  курси  підвищення  кваліфікації  10  осіб  (Юдицька  З.Я.  в

Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  та 9

осіб ФПК при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця:

П.С.  Гудлевський,  Л.М.  Капран,  Т.  Ю.  Самусенко,  О.М.  Бурико,  Н.М.

Вайнер, Н.В. Тарапон, В.І. Половець, І.М. Гарбуз, О.А. Коленченко; 4 особи

пройшли  стажування  в  Чернігівському  базовому  медичному  коледжі:

Демиденко В.І., Демиденко П.Т., Кравченко Н.М., Кущ Ф.В.). План виконано

на  100  %.  Після  проходження  ФПК  звіти  викладачів  заслуховувалися  на

засіданнях  циклових  комісій,  педагогічних  радах.  Копії  посвідчень  про

підвищення  кваліфікації  зберігаються  в  особових  справах  викладачів  та  в

методичному кабінеті.

Атестація  педагогічних  працівників  в  2017-2018  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 2017-2018 навчальному році кваліфікаційну

категорію  «спеціаліст  другої  категорії»  присвоєно  викладачу  Кущу  Ф.В.

Викладачам  Пузан  Г.О.  та  Домоцькому  С.О.  присвоєно  кваліфікаційну

категорію  «спеціаліст  першої  категорії».  Викладачу  Юдицькій  З.Я.
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підтверджено  кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  вищої  категорії»  та

звання «викладач-методист». 

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

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 20 предметних гуртків, якими охоплено близько 57%

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

медицина Новгород-Сіверщини), інформаційні години «Професійна культура
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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.

    В  рамках  розширення  знань  із  фахових  дисциплін  та  підготовки  до

практичної  діяльності  у  навчальному  закладі  проводились  зустрічі  з

фахівцями:  «Обери  шлях  до  здорового  серця»,  «Цукровий  діабет

–«мовчазна»  епідемія  ХХІ  століття»,  «Туберкульоз  шукає  нові  жертви»,

година цікавих повідомлень «Наші друзі вітаміни», шок-урок «Не струшуй

здоров’я в попільничку», відверта розмова «Дитина – дарунок долі» (До дня

акушерства), актуальне інтерв’ю «Ми можемо. Я можу», засідання круглого

столу «Добра родина-славна Україна»,  години-роздуми до Дня боротьби зі

СНІДом «СНІД –  слово  ціною в  життя»,    традиційно  проводиться  акція

«Виміряй тиск – попередь гіпертонію».

   Заслуговує  на увагу система національно -  патріотичного виховання у

навчальному  закладі.  Працює  гурток  з  національного  виховання  «Рідний

край», історичний лекторій.  Були проведені вечори пам’яті «Стала пам’ять

людська  обелісками»,  «Невиплакані  сльози  людства»,  «Україна  гідна

свободи», «Крути: і сум, і біль, і вічна слава»,  історична година «Бабин Яр –

забуттю  не  підлягає»,  урок  патріотичного  виховання  «Героїчне  минуле

партизан», лінійка до Дня миру «Ми – діти світу», патріотичний вечір «Сила

незкорених»,  свято  «Маріє,  Діво  благодатна,  Вкраїни  кожного  солдата

оберігай  у  боротьбі!»,  вечір до  дня  вигнання  нацистських  окупантів  з

України  «Часи  пройшли,  роки  минули,  та  ми  Героїв  не  забули»,   година

скорботи «З присвятою замордованим Голодомором», участь у акції «Засвіти

свічку», свято доблесті і мужності «З Україною в серці», подорож в історію

«Воєдино навіки», історико-патріотичний екскурс «Хто вмирає в боротьбі – в

серцях  живе  повіки»,  лінійка  пам’яті  «Герої  не  вмирають»,  історико-

патріотична година «Таким було обличчя  у війни».  Студенти навчального

закладу долучились до обласної патріотично-виховної програми «Війна, якої
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немає!».  Акція  «Блаженніше  давати,  аніж  отримувати»  зібрала  кошти  на

теплі речі для солдат. 

    Проведені  заходи  до  Дня  української  писемності  та  мови:  написання

диктанту  єдності,  конкурсна  програма  на  знання  української  мови,

літературно-музична композиція  « Рідна, калинова, щира і чудова – все це

наша  мова»;  вечір  «Кращої  ніж  рідна,  мови  не  буває»,   «До  висот

шевченківського слова», підготовлено виставу «Великий льох».

  вечори – портрети «Великий митець – син землі Чернігівської» (до 120-

річчя  О.  Довженка),  «На  гостинах  у  великого  сонцепоклонника»  (до  150-

річчя М. Коцюбинського), «Мене не можуть люди не почути – душа в мені

розгойдана,  як дзвін» (до 85- річчя Ліни Костенко)  «Захисти солов’їну –

збережи  Україну»,  «Його  життя,  як  світле  полум’я»  (до  120-річчя  М.

Рильського), конкурси знавців української мови імені Петра Яцика, Тараса

Шевченка, олімпіада з української мови. 

  Студенти  беруть  участь  у  мітингу  біля  могили  Івана  Богуна  до  Дня

українського  козацтва.  Відзначаються  дати  українського  національного

календаря: «Великодні дзвони», «Масляна», «Свята трійця – зелен-свята».

 Однією із форм військово-патріотичного виховання є проведення походів

«Пам’ять серця» (До Дня партизанської слави України),  «Героїв стежина від

батька до сина» (До Дня українського козацтва). 

    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.

    Моральному  вихованню  та  вихованню  художньо-естетичних  смаків

сприяють  краєзнавчі  години,  огляди  –  конкурси,  відвідування  виставок

ужиткового  мистецтва  (Майстри  рідного  краю).   Естетичний  розвиток
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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

вітальних концертах до професійних свят на рівні міста і району. Традиційно

студенти навчального закладу були учасниками конкурсу Студентська весна

-2018, де посіли призові місця: танцювальний колектив навчального закладу

посів  ІІІ  місце  у   номінації  «Хореографія»  Народна,  вокальний  ансамбль

посів І місце у  номінації «Вокальні ансамблі» Народний спів, в номінації

«Вокальне  мистецтво»  Жіночий естрадний спів  І  місце посіла  Тарабарова

Лариса, Жіночий народний спів ІІ місце У Скудної Анни.

       Працює рада профілактики правопорушень. Проводяться зустрічі, круглі

столи за участю правоохоронців та молодіжних структур району: «Я теж маю

право»,  «Молоді  про  права  на  кожен  день»,  «Наш  Закон  –  наша  сила»,

«Зроби крок у світ своїх прав», «По сторінках адміністративного кодекса»,

«Правові гарантії працевлаштування випускників ВНЗ».

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», екологічна вітальня « Збережемо

дивосвіт землі», участь у акції до Дня Матері Землі.  Була проведена година-

роздум до  Дня річниці чорнобильської трагедії на тему: «Гірчить Чорнобиль

крізь роки, гірчить».

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

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

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

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

Святого Миколая, Дня дітей, допомога ветеранам війни та праці та участь у

акції «Серце до серця». 

 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  распорядженнями

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

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.
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          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 29522  примірника. 

За 2017-2018 навчальний рік до фонду бібліотеки надійшло 185 примірників

на суму  10199 гривень, в т. ч. 

 подаровано читачами 13 примірників на суму 718 гривень ;

 на  благодійні  внески  придбано  30  підручників  на  суму  2988

гривень; 

 за рахунок бюджетних коштів придбано 27 підручників на суму

5010 грн. 

            За  рік  фонд  бібліотеки  поповнився  15  назвами  підручників

(Таблиця № 11).

          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%.  

            У 2017-2018 навчальному році бібліотека отримувала 10 назв газет та

16 назв журналів, на що було витрачено 3330 грн., в т.ч.

 бюджетних коштів  -        543 грн.

 благодійних коштів -      1560 грн.

 профспілкових коштів -  1227 грн.
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      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», «Міжнародний журнал

педіатрії, акушерства та гінекології», «Педагогічна майстерність»,  «Освіта:

технікуми, коледжі», «Класному керівнику»  та інші.

 За  2017-2018  навчальний  рік  було  списано  256  примірників  книг  і

журналів на суму 617 гривень, в тому числі 72 – як застарілі,  161 – через

зношеність і 23 – як неповернуті читачами, які були замінені рівноцінними

виданнями.

На  допомогу  користувачам  в  бібліотеці  ведуться  алфавітний  та

систематичний  каталоги,  систематична  картотека  статей,  тематичні

картотеки.  Розпочато  роботу  по  створенню  електронного  каталогу  та

електронної інвентарної книги. 

           Бібліотека  проводила  роботу  по  інформаційному,  довідково-

бібліографічному  обслуговуванню  користувачів,  впроваджувала  новітні

технології:

 Проведено  дні  інформації   «Новітні  технології  в  медицині»,

«Медсестринство в Україні: історіогенез,  проблеми, перспективи», «Історія

мужності  і  мілосердя»(медпрацівники в АТО –до дня захисника України),

«Рак  молочної  залози:  міжнародні  підходи  та  український  досвід»(  до

Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози).

 Проводяться  огляди  літератури «Щойно  з  друку»  на  засіданнях

методкомісій.

 Проводилась  робота  на  допомогу  НДРС за  темами:  «Динаміка

захворюванності в Новгород-Сіверському районі за 2005 – 2015 рр.», «Стан

захворюваності  на  туберкульоз  серед  населення  Новгород-Сіверського

району»,  «Життя  і  діяльність  Д.І  Менделєєва»,  «Рингтон  телефону  як
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психологічна візитівка людини», «Роль фіксованих комбінацій препаратів у

лікуванні артеріальної гіпертензії» та ін.

 Надавалась  допомога викладачам  училища  по  підготовці  до  обласних

семінарів,  педрад,  засідань  методкомісій за  темами:  «Методичне

забезпечення самостійної роботи студентів»,  «Міжпредметна інтеграція під

час викладання науково-природничих дисциплін», «Групова форма навчання

іноземній  мові  майбутніх  спеціалістів  у  вищих  навчальних  закладах»,

«Формування комунікативних здібностей майбутніх фахівців», «Інтерактивні

форми і методи навчання при викладанні дисциплін професійної і практичної

підготовки»,  «Формування  здорового  способу  життя  студентів  –

пріоритетний напрямок виховання» 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», ведеться картотека публікацій викладачів училища.

 Для студентів першого курсу традиційно проводились бібліотечні уроки:

«Довідковий апарат бібліотеки. Методи роботи з ДБА», «Довідковий фонд

бібліотеки.  Значення  довідкових  видань  у  практичній  діяльності»,

«Бібліотека навчального закладу. Правила користування», «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 –

імперія  інформації»  «За  книгою  в  електронний  світ»,  «Віртуальні

бібліотеки».

                 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
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читацьких  інтересів  через  особисте  спілкування  бібліотекаря  з

користувачами.  Питання  забезпеченості  студентів  підручниками  і

навчальними посібниками розглядалось  на засіданні  адміністративної  ради

училища.

                  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  година  спілкування  «Книга  і  бібліотека  в  житті  людини»,

оформлена  книжкова  виставка-запрошення  «Будь  сучасним!  Читай

українське». Робота бібліотеки висвітлюється  на сайті навчального закладу,

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 «Соборність України: від ідеї до сьогодення»( до Дня

Соборності України)

 година  пам’яті  «Крути:  трагедія,  подвиг,  пам’ять»  (до  Дня  пам’яті

героїв Крут)

 історичний хроноскоп «Війна в Афганістані мовою цифр і фактів»( до

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав)

 година поезії «Реквієм небесній сотні» 

 тиждень популяризації літератури «Живе в народі пам’ять вічна»( до

Дня пам’яті і примирення)

 виставка-подорож  «Святині  Київської  Русі»(  до  Дня  Хрещення

Київської Русі))

 година спілкування «Мир та злагода – головні умови існування Землі

та людства» (до Міжнародного дня миру)
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 година пам’яті «Бабин Яр: трагедія і пам’ять» 

 огляд  літератури  «Тільки  пам’ять  не  сивіє»  (  до  Дня  визволення

України від фашистських загарбників)

 книжкова  виставка  «Козацькому  роду  нема  переводу»(до  Дня

українського козацтва)

 урок мужності «Україна гідна свободи»( до Дня Гідності і Свободи)

 виставка-факт  «Невиплакані  сльози  України»  (  до  Дня  пам’яті

голодомору і політичних репресій

 книжкова виставка «І не забудь синів землі, що відвели вогонь» ( до

Дня  вшанування  учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській

АЕС).

                    З морально-правового виховання:

 правова  мандрівка  «Молоді  про  права  на  кожен  день»  (  спільно  з

районною бібліотекою)

 хвилини духовності «Великдень всіх нас на гостини просить»

 поетична хвилинка «Мамо, вічна і кохана» (до Дня Матері)

 година спілкування «Обереги української родини»(до Дня сім’ї)

 огляд літератури «Конституція – паспорт держави»(до Дня Конституції

України)

 година  спілкування  «Людським  теплом і  добротою хай  зігріваються

серця»(до Міжнародного дня інвалідів)

 огляд літератури «Закон і право для всіх єдині»( до Міжнародного дня

прав людини).

                     З художньо-естетичного виховання:

 літературне знайомство «Нас весь час із праху піднімає доля»(до 85-

річчя Григора Тютюнника)

 поетичний альбом «Поет своєї епохи»(до 120-річчя Євгена Маланюка)
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 виставка-портрет «Т.Г.Шевченко – наша любов і святиня»

 виставка-вітання «Поети пишуть жінку пензлем слова»(до 8 Березня)

 книжкова виставка «Прочитай і усміхнись» (до дня гумору)

 мистецький салон «Великий митець епохи Відродження»(до 565-річчя

Леонардо да Вінчі)

 участь  у  поетичних  читаннях  в  рамках  святкування  літературно-

мистецького свята «Нетлінне Слово»

 конкурс читців «ЇЇ величність – жінка!»

 поетичний альбом «Пісні душі»( до 105-річчя Андрія Малишка)

 година  спілкування  «Мова  –  це  талісман  людини  і  нації»(  до  Дня

української писемності)

 зустріч  з  братами  Капрановими  –  українськими  письменниками,

публіцистами, видавцями, презентація книги «Майдан. Таємні файли»

     (один з файлів присвячений медицині Майдану) – спільно з районною  

      бібліотекою

 літературний  портрет  «Український  самородок»(до  140-річчя  Гната

Хоткевича).

                              З трудового виховання:

 круглий  стіл  «Розумна  медицина  починається  з  профілактики»(  до

Всесвітнього дня боротьби з раком)

 огляд  літератури   «Профілактика  і  лікування  глаукоми»(до

Всесвітнього дня глаукоми)

 інформаційна  поличка  «Захворюваність  на  туберкульоз  –  актуальна

проблема сьогодення» ( до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом)

 книжкова виставка «Бути здоровим – це ціла наука» ( до Всесвітнього

дня здоров’я)

 огляд літератури «Профілактика гіпертонії та інсульту – на першому

плані» ( до Міжнародних днів боротьби з гіпертонією та інсультом)
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  година  спілкування  «Кров,  що  рятує  життя»(до  Всесвітнього   дня

донора)

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

медпрацівника)

 огляд періодичних видань «Серце людини – це життя людини» (  до

Всесвітнього дня серця)

 година цікавих повідомлень «Портрет лікаря в інтер’єрі держави»(до

Міжнародного дня лікаря)

  година спілкування «Професійне вигорання – розплата за співчуття»

(до  Всесвітнього дня психічного здоров’я)

 книжкова виставка «Харчування проти хвороб»( до Всесвітнього дня

здорового харчування)

 народознавча година «Золоті сторінки народної медицини»( спільно з

міською бібліотекою)

 Огляд  літератури  «Цукровий  діабет:  дієта  і  фітотерапія»  (  до

Всесвітнього дня діабету)

  виставка-застереження  «Куріння  –  залежність,  що  лікується»  (  до

Міжнародного дня некуріння)

 огляд літератури «ВІЛ/СНІД: передбачити, уникнути, не захворіти»( до

Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом).

                           З екологічного виховання:

 екологічний репортаж «Водолікування – давній метод оздоровлення»

  ( до Всесвітнього дня води)

 екологічна хвилинка «Тобі і мені потрібна Земля» ( до Дня Землі)

 хвилина інформації «Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій

Землі» ( до річниці аварії на Чорнобильській АЕС)

 екологічний діалог «Неси добро у світ природи» ( до Всесвітнього дня

охорони навколишнього середовища)

 виставка-пізнання «Лікарські рослини Зеленого тижня».
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                        Для популяризації літератури краєзнавчої тематики:

 книжкова виставка «Сторінки історії медицини Чернігівщини»

 літературна вітрина «Письменники рідного краю дарують нам творів

розмай» 

 книжкова виставка «Місто моє над Десною, древнє і юне завжди»»

 година цікавих повідомлень «Вони визволяли Новгород-Сіверський»

 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 методкомісій.

    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  та

ксероксу.

    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:                                           649
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із них: студентів :                                                       487 

співробітників:                                                 37

          лікарів:                                                               44

          середніх медичних працівників:                     62

Кількість відвідувань:                                                10362

Кількість книговидач:                                                20558 

із них: медичної літератури :                                    10277

читаність:                                                          31,6

обертаність:                                                       0,7

Книгозабезпечення:

відсоток охоплення бібліотечним обслуговуванням:                 100 %

відсоток забезпечення підручниками

           (медичними і загальноосвітніми):                                                 99%

ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД

Всього у фонді:                                                           29552

із них: книжковий фонд:                                            27778

в т.ч. навчальний фонд:                                   16013

           журналів:                                                          1774

Надійшло за 2017-2018 навчальний рік всього:      185

Кількість у фонді:

підручників:                                                      16013

суспільної літератури:                                     1629

медичної літератури:                                       11881

художньої літератури:                                     11235

іншої:                                                                4807

                                         ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Велика увага в медичному училищі приділяється фізичному вихованню

студентів. Органiзацiя навчально-виховного процесу з фiзичного виховання
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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. 

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», спортивне свято "Спорт єднає Україну", товариська зустріч

з  волейболу  між  командами  студентів  та  викладачів  до  Дня  студента.  З

метою  популяризації  фізичної  культури  та  спорту,  підвищення  рухової

активності  та  зміцнення  здоров’я  студентів  в  Новгород-Сіверському

медичному  училищі  був  проведений  Всеукраїнський  забіг  “Зелена  миля

2018”.
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    Команда навчального закладу  брала активну участь у міських, районних

та обласних змаганнях: 

      На районних змаганнях команда юнаків має ІІІ місце з волейболу на

відкритому  кубку  О.Мехеда. Команда  дівчат  нагороджена  дипломом  за

активну участь Кубку О.Мехеда серед чоловічих команд  з волейболу.

Студенти  навчального  закладу  посіли   VIІ  місце  у  відкритих  обласних

змаганнях з легкоатлетичного кросу пам'яті В. Ф. Філіпова в категорії ВНЗ

(дівчата). 

Студенти брали участь в Обласній ХХI Спартакіаді  студентів ВНЗ. Маємо

такі результати:

- Обласна ХХІ Спартакіада ВНЗ Шахи -  ІV місце

- Обласна ХХІ Спартакіада ВНЗ Шашки -  І місце

- Обласна ХХІ Спартакіада ВНЗ Волейбол -  ІV місце

- Обласна  ХХI Спартакіада  студентів  ВНЗ  настільний  теніс  -   ІІІ

місце

- Обласна ХХI Спартакіада студентів ВНЗ легка атлетика -  V місце

Відповідно  до  наказу  Чернігівської  обласної  держадміністрації  «Про

результати  ХХ  обласної  Спартакіади  студентів  ВНЗ»  навчальний  заклад

посів ІІ місце.

РОБОТА ПСИХОЛОГА

Основними напрямками роботи практичного психолога в медичному 

училищі є: 

 Психодіагностика; 
 Консультування
 Психокорекція; 
 Просвітницька робота; 
 Зв’язки з громадськістю;
 Методична робота .   

В період 2017-2018 н.р. станом на 14 травня практичним психологом 

відпрацьовано 1380 год. 

З них за напрямками роботи потрачено: 
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 Психодіагностика – 249 год;

 Консультування – 295 год;

 Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота – 85 год;

 Психологічна профілактика та просвіта – 220 год; 

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

– 188 год; 

Психологічна діагностика включила в себе дослідження адаптації 

студентів першого курсу, виявлення підлітків і молоді девіантної поведінки, 

вивчення їх особистісних особливостей, з’ясування причин правопорушень, 

проведення соціометричного обстеження міжособистісних взаємин у 

колективі ровесників, виявлення рівня тривожності підлітків та вивчення 

агресивності студентів, діагностика міжособистісної сфери студента: 

(діагностика в системі „студент-студент”, „студент-суспільство”, діагностика

внутрішньосімейних відносин).

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?»;
- «Працевлаштування чи подальше навчання за інтересами».

Тематику індивідуальних консультацій визначає сам студент. В цьому 

навчальному році це були такі теми: 
- Пригнічений настрій; 
- Відчуття неповноцінності;
- Труднощі в міжособистісних стосунках;
- Втрата бажання спілкуватися з іншими;
- Самокритика, невпевненість у собі;
- Проблеми з навчанням та низька самооцінка;
- Самотність і ностальгія за домівкою;
- Стрес, депресивний стан;
- Почуття тривоги, страху через складні життєві обставини;
- Страхи, пов’язані з публічними виступами;
- Сумніви з приводу професійного самовизначення;
- Втрата важливих стосунків.

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота реалізувалася 

через тренінги, бесіди, консультації.
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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 тренінгові заняття:
-  «Як підготуватися до складання іспиту?»;
- «Психологічна підготовка студента до участі в конкурсі «Кращий за 

фахом», 
-  «Культурна людина в конфліктній ситуації?»,  
-  «Спробуй подолати свої недоліки», 
-  «Вийдемо зі стресу разом», 
-  «Способи  подолання  стресу в період  підготовки  та здачі ДПА, ЗНО», 
- «Я і моє здоров’я», 
- «В світі любові, добра і красоти», 
- тренінг на зняття психологічного напруження. 

Просвітницька робота проводилась у формі:

 Лекцій на теми:  
- «Дай руку, першокурснику»;
- «Особливості адаптації до навчання студентів-першокурсників»; 
- «Формування навичок адаптації. Поради першокурснику»; 
- «Режим праці та відпочинку»;
- «Правила і культура поведінки в навчальному закладі»;
- «Права та обов’язки студента»;
- «Правила і культура поведінки в навчальному закладі та поза його межами»
- «Психологія паління»
-  «Гігієна статевого життя»;   
 Бесід, диспутів:
-  «Профілактика шкідливих звичок»;
- «Моя професія – моя гордість»;
- «Конфлікти у студентському середовищі»;
- "Дерево сильне корінням, а людина друзями";
- «Як стати успішним»
 Тематичних вечорів та виховних годин:
- «Щастя. Як його досягти?»
-  «Психоактивні речовини. Причини, наслідки»;
-  «Геть паління – ми здорове покоління»;
 Занять з елементами тренінгу:
- «Передбачити, уникнути, не захворіти»;
- «Збережи здоров’я змолоду»
 Виступів на адміністративній, педагогічній радах обласній методраді:
- Аналіз результатів оцінювання практичної підготовки студентів випускних 

груп Новгород-Сіверського медичного училища;
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- Робота зі студентами, які потребують психологічної підтримки
- Робота зі студентами, що опинилися в складних життєвих обставинах;
- 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»
- «Актуальність принципів гуманістичної психології в роботі зі студентами»

Проведені психологічні тренінги як форма психологічної підтримки 

студентів:
- «Пізнай себе»;
- «Адаптація та студентство»; 
- «Мистецтво спілкування з однолітками»;  
-  «Тренінг ефективного спілкування»;
- «Моє ставлення до тютюнопаління»; 
- «Розум проти залежностей»;

- «Вираження емоцій та почуттів»

-  «Емпатія»

- ”Тренінг адаптації та згуртування колективу”

- ”Тренінг вирішення конфліктів”

- ”Здоровий спосіб життя”

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» та «Психоактивні речовини. 

Причини, ознаки, наслідки, виявлення та допомога при  вживанні підлітками 

та молоддю психоактивних речовин». 

Під час роботи з батьками та викладачами перевага надається такій 

формі роботи, як індивідуальні консультації. 

Батьки,  викладачі  звертаються  до  психолога  з  проявами  девіантної

поведінки  та низькою успішністю студентів, проявами шкідливих звичок у

підлітків та молоді. 
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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  2017-2018 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  2017  року  по  2018  рік   свідчить  про   збільшення

контингенту  студентів,  що  відноситься  до  спеціальних  медичних  груп  на

початку навчального року. 

Так у 2016  році пройшли медичне обстеження 399 студентів, з них основну

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

студентів звільнені від практичних занять фізичного виховання.

В 2017 році пройшло медичне обстеження 369 студентів, з них основну групу

склали –162 студента,  спеціальну медичну групу 203 студента,  4 студента

звільнені від практичних занять фізичного виховання.

По структурі захворювань на першому місці залишається нервова система-

ВСД –  112 випадків, що становить 30,3 %. На другому місці – очні хвороби –

35 випадків – 9,4 %. Захворювання опорно-рухової системи – 17 випадків –

4,6  %  .  Захворювання  сечостатевої  системи  –  17  випадків  –  це  4,6  %.

Захворювання шлунково-кишкового тракту – 15 випадків – 4,0%. Серцево-
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судинні захворювання – 10 випадків – 2,7 %.  Ендокринні захворювання – 8

випадків  –  2,1  %.  Захворювання дихальної  системи –  4  випадки –  1,0  %.

Хвороби крові – 3 випадки – 0,8 %. Захворювання ЛОР та хвороби шкіри – по

1 випадку – 0,2 %.

Поодинокі захворювання становлять – 17 випадків – це 4,6 %. 

Протягом навчального року проводився амбулаторний прийом студентів та

надавалась медична  допомога тим, хто її потребував. 

Протиепідемічна  робота  медичної  служби  училища  включала  в  себе

складання  плану профілактичних щеплень студентам на 2017-2018 н.р. 

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.

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  –

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. 
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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

Такими є результати роботи педагогічного колективу Новгород-Сіверського

медичного училища у 2017-2018 навчальному році, метою діяльності якого є

підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних 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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