
«Аналіз роботи 
педколективу 

за 2018-2019 н.р. 
та 

завдання на наступний 
2019-2020  н. р. ».



провадження

 на високому рівні 
освітньої діяльності, яка 

забезпечує здобуття 
студентамиї освіти за 

обраними ними 
спеціалізаціями;

формування 
особистості, 

активної 
позиції 

громадянина 
України, 

постійне 
підвищення 

професійного рівня 
педагогічної 
майстерності 
викладачів;

професійних якостей 
майбутнього 
спеціаліста.

професійних якостей 
майбутнього 
спеціаліста.

Основні напрямки роботи колективу 
в навчальному році були спрямовані на



Показником якості знань є результати 
екзаменаційних  сесій

• .

Результати зимової сесії:
Всього складали сесію в училищі 303 студенти.
З них склали на «5» – 5 студентів;

      на «5 і 4» – 212 студентів;
                        тільки на «3» – 44 студента;

      отримали «2» - 42 студенти.
Абсолютна успішність по училищу склала – 86,1%
Якість – 71,7%
Середній бал – 3,3.



Результати літньої сесії:
Всього складали  екзаменаційну сесію в училищі 
297 студентів.
З них склали на «5» –2 студенти ( 0,7% );
                         на «5, 4» – 186 студентів (63%);

      на «5, 4, 3» – 40 студентів (13,5%);
                        тільки на «3» – 55 студентів ( 18,5 %);

     отримали «2» - 14 студентів  (4,3 %).
Абсолютна успішність по училищу склала – 95,3%
Якість –63,3 %
Середній бал – 3,6.



Результати державної підсумкової атестації з 
української мови, математики, історії України та 

біології 
Українська мова Математика Історія України Біологія

Якість 
%

Сер. 
бал

Абсол. 
успішні
сть

Якість 
%

Сер. 
бал

Абсол. 
успіш
ність

Якіст
ь %

Сер. 
бал

Абсол. 
успішніс
ть

Якість 
%

Сер. бал Абсол. 
успішність

36,
3

3,4 100
%

30,
7 

3,3 100 64,
2

3,7 100 51,
7

3,5 100



Рейтинг шкіл Чернігівсьої області за 
результатами ЗНО 2019 року

• Кількість нав.закладів – 253
• Новгород-Сіверське медичне училище- 48 місце
• Ніжинський медичний коледж- 74 місце
• Прилуцьке медичне училище – 154 місце

Рейтинг шкіл Чернігова

• Кількість нав.закладів – 45
• Чернігівський базовий медичний коледж 

Чернігівської обласної ради – 31 місце



Рейтинг ВНЗ І-ІІ  р.а. Черніговської області
Місце                   Назва навчального закладу                      Рейт. бал     Склав (%) 
1. Комунальний вищий навчальний заклад "Чернігівський музичний коледж 
         ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради                                  120.1             

97
2.     Новгород-Сіверське медичне училище                                                       117               100

3 Коледж економіки і технологій Чернігівського національного
         технологічного університету                                                                            113.7            96

4.     Ніжинський медичний коледж Чернігівської обласної ради           109.4           92
5. Коледж транспорту та комп’ютерних технологій Чернігівського
          національного технологічного університету             109.4            91
6 Чернігівський базовий медичний коледж Чернігівської
       обласної ради                                                                                                         105.8             88

7. Комунальний вищий навчальний заклад "Ніжинський коледж культури
        і мистецтв імені Марії Заньковецької" Чернігівської обласної рад      101.3              90

8. Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного
           університету технологій та дизайну                                              97,1                88
9. Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського
       обліку                                                                                                                       94.7               86

10.   Прилуцьке медичне училище                           93.5              85



11. Козелецький коледж ветеринарної медицини Білоцерківського 
           національного аграрного університету                         93.2 87
12.     Остерський коледж будівництва та дизайну                                             89.2 83
13. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів
          і природокористування України "Ніжинський агротехнічний коледж"85.9 80
14.     Чернігівський кооперативний коледж Чернігівської облспоживспілки 85.5 79
5.       Прилуцький агротехнічний коледж                                               82.6 77
16.        Борзнянський державний сільськогосподарський технікум       82.5 78
17. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів
           і природокористування України "Бобровицький коледж економіки
           та менеджменту ім. О.Майнової“                                                                     82.4 77
18.    Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж ім. І.Я.Франка       82 71
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 

2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.



Рейтинг шкіл Новгород-Сіверського району за 
результатами ЗНО 2019 року

• Новгород-Сіверська гімназія №1 ім. Б. Майстренка Новгород-
Сіверської міськради Чернігівської обл.  - 19 місце (1 місце)

• Новгород-Сіверське медичне училище – 48 місце (2 місце)
• Новгород-Сіверська державна гімназія імені К. Д. Ушинського 

Чернігівської обл. – 62 місце (3 місце)
• Дігтярівський НВК Новгород-Сіверської райради Чернігівської обл. – 79 

місце 
• Орлівський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок" Новгород-Сіверської 

райради Чернігівської обл. – 103 місце(4 місце)
• Чайкинський НВК Новгород-Сіверської райради Чернігівської обл. – 

168 місце(5 місце)
• Блистівський НВК Новгород-Сіверської райради Чернігівської обл. 172 

місце(6 місце)
• Грем’яцька ЗОШ I-III ст. Новгород-Сіверської райради Чернігівської 

обл. – 208 місце
• Новгород-Сіверська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Новгород-Сіверської міськради 

Чернігівської обл. – 242 місце



Завдання 

• не знижувати рейтингові позиції 
навчального закладу серед шкіл області;

• підвищити якісний показник ЗНО з укр.мови 
та математики;

• продовжити роботу курсів по підготовці до 
ЗНО;

• продовжити тісну співпрацю адміністрації, 
викладачів, студентів та батьків при 
підготовці до ЗНО.



Результати складання ліцензійного 
інтегрованого іспиту Крок М 

Сестринська справа за 2018-2019 р.р.

Тест (%) 

Основи 
медсестрин

ства 

Терапія 
Хірургія

Педіатрія Акушерство і 

гінекологія 

2018

67,5
67,9 68,4 77,7 70,8 59,9

2019 

88,3
92,6 88,4 88,3 88 88,4



Результати складання ліцензійного 
інтегрованого іспиту Крок М 

Лікувальна  справа за 2018-2019 р.р.

Тест (%) 

Догляд за 

хворими 
Терапія 

Хірургія
Педіатрія Акушерство і 

гінекологія 

2018

85,6
84,7 87,6 89,9 82,6 83,6

2019 

90,3
88 90,8 95 92,4 84,7



Результати державного комплексного кваліфікаційного 
державного іспиту зі спеціальності 

Лікувальна справа та Сестринська справа

Спеціальність Середній бал Абсолютна 
успішність
(%)

Якість 
знань
(%)

Лікувальна 
справа

3,9 100 71,4

Сестринська
справа

4,1 100 84,6



Завдання

• урізноманітнити методи  підготовки до 
Кроку М;

• посилити індивідуальну роботу зі 
студентами групи ризику;

• використовувати при поточному контролі 
банк тестів Кроку М.



• Пропуски занять за І семестр 2018-2019 н.р.-
1948 годин,  із них по хворобі- 564 год.,

• з поважної причини- 250 год., без поважної 
причини- 244 години, «лідери»- група 4Аф, 
3Аф

•  Пропуски занять за ІІ семестр 2018-2019 н.р.-
2568 годин,  із них по хворобі- 1970 год.,з 
поважної причини- 334 год., без поважної 
причини- 264 години, «лідери»- група 3Ас, 
3Аф. По хворобі 1Ас- 546год, 1Аф-360 год., 
2Аф-294 год



• Детальний аналіз відвідування привів до 
наступних висновків:

• 1) система контролю та вимоги адміністрації, 
керівників груп потребують вчасного реагування;

• 2) відсутній глибокий аналіз відвідування 
керівниками груп окремих студентів;

• 3) не спрацьовують важелі впливу;
• 4) не виконується Положення про відпрацювання 

пропущених занять .



Краща група
• Віділення Сестринська справа:
 1 Бс-с.б.-4,1 , пропуски без поважних причин 
відсутні;(керівник Тарапон Н.В.)
1Ас- с.б.-6,9, пропуски-48 год; (керівник 
Довгорук Л.П..)
2Ас- с.б.-3,8, пропуски-8 год; (керівник Половець 
В.І.)
3Ас- с.б.-3,8, пропуски-72 год; (керівник Бурико 
О.М.)
2Бс- с.б.-3,7, пропуски-22 год; (керівник 
Коблевська О.В..)



Краща група

• Віділення Лікувальна справа:
 1 Аф-с.б.-7,2 , пропуски без поважних причин 
відсутні; (керівник Коленченко О.А.)
3 Бф- с.б.-3,6, пропуски-66 год; (керівник 
Сорокін В.В.
3 Аф- с.б.-3,5, пропуски-40 год; (керівник 
Гудлевський П.С.
2Аф- с.б.-3,3, пропуски-8год; (керівник 
Дорожко Т.І.)



 
• 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 Дегтяренко Дар’я зайняла ІІІ 
місце в обласному етапі олімпіади з української 
мови

• Студентка ІV Ас групи Пилипенко Карина посіла ІІ 
місце в обласному етапі конкурсу «Кращий за 
фахом».

•  Студентка ІІ Ас групи  Гавриленко Катерина   взяла 
участь у  Міжнародній програмі « Діти створюють 
країну» і є переможцем креативного конкурсу.

• Студенти навчального закладу брали участь у 
інтерактивному конкурсі « Олімпіс», олімпіаді «На 
Урок», «Колосок», «Безпечний інтернет». 



ЗАВДАННЯ 
цикловим комісіям щодо підготовки студентів до етапів 

Всеукраїнських студентських олімпіад: 

• 1. скласти програми з підготовки обдарованих студентів до 
обласних олімпіад та конкурсів з предметів/дисциплін та 
призначити відповідальних за їх реалізацію педагогічних 
працівників; 

• 2. якісно провести внутрішньоучилищні олімпіади та 
конкурси з метою виявлення обдарованих студентів та 
сформувати резерв студентів з метою їх підготовки до 
участі в обласних олімпіадах та конкурсах; 

• 3. до підготовки студентів залучати найдосвідчених 
викладачів; 

• 4. відповідальність за результати обласних олімпіад та 
конкурсів з предметів/дисциплін 2019-2020 н.р. покласти 
на голів циклових комісій та викладачів відповідних 
предметів/дисциплін. 



Спортивні досягнення
•  Команда навчального закладу  брала активну участь у міських, 

районних та обласних змаганнях: 
•      Маємо такі досягнення:
• V місце у відкритих обласних змаганнях з легкоатлетичного кросу 

пам'яті В. Ф. Філіпова в категорії ВНЗ (дівчата) 
• ХХІI Обласна Спартакіада серед ВНЗ І-ІІ р.а. :
•  Шахи VІ місце                        Гончарова Олеся, Бушай Вікторія 
• Шашки  І місце                   Павленко Віола (1 особисте),  Литвиненко 

Ганна (3 особисте)
• Настільний теніс ІІІ місце                             Лелюх Люда ,  Понзель 

Богдана –  ІI особисте місце
• Команда дівчат прийняла участь в V відкритому «Кубку О.Мехеда
• Команда юнаків 3 місце на відкритому кубку О.Мехеда прийняла 

участь Кубку О.Мехеда 
• За  підсумками 22 обласної Спартакіади серед  ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації Новгород-Сіверське медичне училище посіло ІІ місце.



ЗАВДАННЯ:

•  планування спортивно-масової роботи проводити 
з врахуванням побажань та інтересів студентів; 

•  створити систему оздоровчих фітнес-гуртків для 
формування активного та здорового способу 
життя; 

•  удосконалити систему формування та підготовки 
команд для участі в обласних, міських 
спартакіадах.

 



• Традиційно студенти навчального закладу були 
учасниками конкурсу Студентська весна -2019, де 
посіли призові місця: 

• танцювальний колектив навчального закладу 
посів ІІІ місце у  номінації «Хореографія», 

• вокальний ансамбль  посів І місце у  номінації 
«Вокальні ансамблі. Естрадний спів», 

• в номінації «Вокальне мистецтво» Жіночий 
естрадний спів ІІ місце посіла Ілляна Діана,

•  в номінації «Літературна творчість» літературно-
музична композиція «Три ворони» посіла І місце.



• Досвідом роботи викладачі навчального закладу 
діляться на сторінках газет та журналіву 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  «Гарний настрій», 
Альманахах  «Я дякую тобі»,     « Серце Європи», « 
Думки романтика», « Душа автора».Так протягом 
2018-2019 навчального року були надруковані 23 
роботи



• Колектив медичного училища взяв участь у 
Міжнародному  проекті - конкурсі  «Тарас 
Шевченко єднає народи» і виборов   ІІІ 
місце у ІІ відбірковому етапі в номінації « 
Відеоформат читаної та співаної поезії 
Тараса Шевченка» інсценізація уривку «Три 
ворони» із містерії Т.Г.Шевченка «Великий 
льох».



• Навесні кожного року проводиться конкурс-захист 
навчально-дослідницьких робіт студентів.  В цьому році 
маємо такі призові місця:

• Циклова комісія соціально-економічної підготовки: І місце  
-  Бушак Сніжана, студентка ІІ – Ас групи з роботою  «« 
Новгород-Сіверський в роки нацистської окупації ( 1941-
1943рр): соціальний вимір.»,

• Циклова комісія  природничо-наукових дисциплін : І місце 
– Тарабарова Лариса, студентка ІІІ Ас групи  з роботою « 
Вплив інформаційних технологій на організм людини».

• Циклова комісія  професійної та практичної підготовки: І 
місце – Хвостик Оксана, студентка ІІІ Бф групи з роботою « 
Захворюваність на вегетативні дисфункції серед студентів 
Новгород-Сіверського медичного училища».



• Викладач біології  Коленченко О.А. та студентка ІІ Ас групи 
взяли участь у І-й природничій конференції студентської 
молоді ВНЗ І-ІІ р.а. Чернігівської області  «Екологічні 
проблеми Чернігівщини».  

• Викладач історії Олійник В.Г. зі студенткою ІІ Ас групи 
Бушак Сніжаною взяли участь у ІІ-й історико-краєзнавчій 
конференції  студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. Чернігівської 
області  «Історія краю очима юних».

•  В рамках ОМО викладачів англійської мови було 
проведено «Лінгвістичний брейн-ринг» серед студентів 
ЗВО І-ІІ р.а Чернігівської області. Новгород-Сіверське 
медичне училище представляла студентка 4 Ас групи 
Шестак Сніжана. 

• Всі студенти отримали сертифікати за активну участь  



• Аналізуючи педагогічний склад викладачів 
навчального закладу, слід відмітити, що 
протягом 2018-2019 навчального року в 
ньому працювало 33 викладача  
Педагогічне звання "викладач-методист" 
має 7 викладачів, вищу кваліфікаційну 
категорію  - 10 осіб, звання „старший 
викладач ” – 4 особи, першу кваліфікаційну 
категорію має 8 викладачів, другу 
кваліфікаційну категорію 8 викладачів та 
кваліфікацію спеціаліст має 3  викладачі 



• На початок 2018-2019 навчального року було 
заплановано підвищення кваліфікації 15 
викладачам. Пройшли курси підвищення 
кваліфікації 15 осіб (Я.В. Недашківська та І.М. 
Гарбуз в Чернігівському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти)  та 12 осіб 
дистанційно при Національному медичному 
університеті ім. О.О.Богомольця: Т.В. 
Никифоренко, О.В. Новик, Демиденко В.І., 
Демиденко П.Т. Кущ Ф.В., Л.М. Капран, Т. Ю. 
Бурико, Н.М. Вайнер, В.І. Половець, З.Я. Юдицька, 
Каток Т.І., 1 особа пройшли стажування в 
Чернігівському базовому медичному коледжі: 
Демиденко В.І. План виконано на 100 %. 



• За підсумками атестації в 2018-2019 навчальному 
році кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 
категорії» присвоєно викладачам Дорожко Т.І., 
Демиденко В.І., Білоіваненко С.В., Гудлевський 
Ю.С. Викладачам Новик О.В. присвоєно 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 
категорії», Макаренко М.В. та Лінчевська Н.Г. 
«спеціаліст другої категорії»,  Викладачу Довгорук 
Л.П. підтверджено кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії» та встановлено 
звання «викладач-методист». 



ЗАВДАННЯ

•  виявляти ініціативність та активність в реалізації 
методичної роботи на обласному та 
всеукраїнському рівні: долучатися до участі в 
науково-практичних конференціях, конкурсах з 
предметів/дисциплін, професійної майстерності, 
малої академії наук, олімпіадах; 

• залучати студентів до пошуково-дослідницької 
роботи; 

• розпочати  роботу по створенню електронних 
підручників з дисциплін; 

•  продовжити роботу з наповнення методичними 
матеріалами сайту навчального закладу 



Завдання

Оновлено сайт училища, який 
перетворився на робочий орган, 
використовується як інформаційне 
джерело, як засіб профорієнтаційної 
роботи. 

засіб 
впровадженням 

елементів 
дистанційної 

освіти

забезпечити вільний 
доступ студентів до 

навчально-методичних 
матеріалів з 
дисциплін; 

отримання 
онлайн-

консультацій;



• Формування контингенту студентів училища має пряму залежність від 
проведеної профорієнтаційної роботи. Для отримання позитивного 
результату створена комісія  з профорієнтаційної роботи, яка постійно 
вишукувала нові методи і підходи щодо формування студентського 
контингенту. 

• У підготовці учнів до свідомого вибору професії також сприяли: 
•  дні відкритих дверей; 
•  спільні профорієнтаційні заходи із обласним центром зайнятості; 
•  представники училища протягом навчального року розповсюджували 

інформацію про навчання в училищі та умови прийому у 2019р. ; 
•  на сайті училища постійно оновлювалась інформація для майбутніх 

вступників; 
•  на обласному телебаченні транслювались рекламні ролики, 

опубліковані статті на сторінках газет 
• Проте, незважаючи на певні досягнення, в проведеній 

профорієнтаційній роботі  багато викладачів не дбали про набір 
студентів і забезпечення себе власною роботою і функціонування 
училища 



Виходячи з вищезазначеного та з метою удосконалення змісту і форм 
профорієнтаційної роботи на 2019-2020 н.р.,

необхідно реалізувати наступні 
ЗАВДАННЯ:

• Головам циклових комісій , голові профорієнтаційної комісії , 
зав.відділенням, відповідальному за поповнення сайту, викладачам 
училища

•  в рамках проведення тижнів циклових комісій спланувати спільні заходи із 
учнями шкіл м. Новгород-Сіверський, та району

• постійно аналізувати питання щодо ефективності профорієнтаційної роботи на 
засіданнях циклових комісій; 

• проводити агітаційну роботу серед студентів щодо залучення вступників до 
медичного училища

•  розповсюджувати рекламно-інформаційні буклети про спеціальність та 
правила вступу до медичного училища серед випускників шкіл , жителів міста, 
 району в т.ч. через ЗМІ. 

• поширювати всебічну інформацію про діяльність медичного училища та 
формувати відповідний позитивний імідж училища як навчального, наукового 
та культурного центру, розповсюджувати інформацію про заплановані в 
училищі заходи: виставки, майстер-класи, тижні циклових комісій училища,  
підготовчі курси, курси масажу. 

•  постійно проводити моніторинг потреб ринку праці в випускниках училища. 



Матеріально-технічна база училища 
• За період з червня по вересень проведено ремонти:
• Коридору першого поверху навчального закладу;
• Коридору першого поверху  прибудови навчального закладу із 

заміною дверей в кабінеті іноземної мови;
• Сходового прольоту прибудови навчального корпусу із заміною вікна;
• Сходів в навчальному корпусі;
• Аудиторії №2;
• Кабінету педіатрії;
• Душевої кімнати на першому поверсі;
• Придбано бойлер для душевої кімнати та для кухні на першому 

поверсі;
• Придбано  електроплита
• Проведено поточні ремонти в аудиторіях та кабінетах.
• Проведена реконструкція веранди навчального корпусу.



Одного разу учень спитав у Майстра:

- Скажи, чи довго ще чекати змін на краще?
-  Якщо лише чекати, то довго…



Щоб дійти до мети, нам потрібно 
лише одне – іти. 

Успіх закладу, колективу 
залежить від кожного 

співробітника, його ініціативи, 
небайдужості, бажання 

співпрацювати і творити .


