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НАВЧАЛЬНИЙ  ПРОЦЕС 

    Напрямки навчальної роботи КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний 

коледж» ЧОР були визначені в комплексному плані роботи на 2020-2021 

навчальний рік, який був затверджений на засіданні педагогічної ради 

31.08.2020 року.  Викладачі училища зосередили увагу на вивченні та 

впровадженні набутого в коледжі досвіду з навчальної, методичної й 

організаційної роботи. Колектив коледжу 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 та фахових молодших бакалаврів зі 

спеціалізацій Лікувальна справа, Сестринська справа на основі базової 

загальної середньої освіти передбачає термін підготовки 3 роки 10 місяців, а 

підготовка молодших спеціалістів зі спеціалізації  Сестринська справа на 

основі повної загальної середньої освіти передбачає термін підготовки 2 роки 

10 місяців і здійснюється на підставі освітньо-кваліфікаційних 

характеристик, освітньо-професійних програм, навчальних планів 

спеціалізацій, 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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Спеціалізації 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 здійснювався 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 коледжу. 

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 коледжі 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 коледжі проводиться постійна робота на покращення 

матеріального, технічного і гігієнічного забезпечення навчального процесу. 

Усі приміщення коледжу відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.  
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В коледжі 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 спеціалізацій  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.  

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 коледжі 

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 205 студентів. 

З них склали на «5» – 2 студентів;  

 на «5 і 4» – 99 студентів;  

тільки на «3» – 78 студентів;  

отримали «2» - 17 студентів. 

 Абсолютна успішність по коледжу склала – 91,3%.   

Якість – 51,5%.  

Середній бал – 3,4. 

Результати літньої сесії: 

Всього складали  екзаменаційну сесію в училищі 198 студентів. 

З них склали на «5» –3 студенти  

                         на «5, 4» – 117 студентів  

        на «5, 4, 3» – 39 студентів  

                      тільки на «3» – 33 студенти  

        отримали «2» - 6 студентів   

Абсолютна успішність по училищу склала – 97% 

Якість –67 % 

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. 2021 року складав 205 студентів (199+6 

академічна відпустка), а станом на 1 липня 2021 року, враховуючи тих 

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

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

також з врахуванням випуску  складає 138  осіб (131 +7 академічна 
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відпустка). 

       У 2021 році результати зовнішнього оцінювання з української мови і 

літератури (українська мова), математики, історії України (період XX – 

початок XXI століття) або англійської мови (за вибором студента) та 

четвертого предмету на вибір зараховуються як результати атестації для 

студентів закладів фахової передвищої освіти, які в 2021 році завершують 

здобуття повної загальної середньої освіти. Форма проведення державної 

підсумкової атестації для студентів ІІ курсу спеціалізацій Лікувальна справа 

та Сестринська справа відповідала вимогам навчального плану підготовки 

молодшого спеціаліста (фельдшер та сестра медична) 2019 року, термін 

навчання 3 роки 10 місяців, а також проводилася  відповідно до частини 

восьмої статті 12 Закону України “Про освіту”, Порядку проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 

року N 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 

2015 року N 533), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 

року N 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 

року за N 118/29986, відповідно до  Положення про державну підсумкову 

атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень 

молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної 

середньої освіти (№ 1369 від 07 січня 2018 року). 

     Реєстрація студентів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 

тривала з 1 лютого до 5 березня 2021 року. 

Всього для участі у ЗНО з української мови зареєструвалося 32 студенти, але 

у червні відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року» та у 

зв’язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які 
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завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році, були звільнені від проходження державної підсумкової 

атестації. 

 За результатами диференційованих заліків, семестрових іспитів  на 

свідоцтво з відзнакою не претендує жоден студент. 

 Державна атестація випускників ІV курсу спеціалізації Лікувальна справа та 

ІІІ, ІV курсу спеціалізації Сестринська справа проводилась відповідно до 

Положення про організацію навчального процесу у КЗ «Новгород-

Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР та Положення про проведення 

державних іспитів у КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» 

ЧОР, 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 30 випускників.  

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М Лікувальна 

справа:  

 

Таким чином на 

« відмінно» - 1 

«добре» - 26 

«задовільно» - 3 

«незадовільно» - 0 

Абсолютна успішність – 100 % 

Середній бал – 3,9  % 

Якісний показник – 90 % 

 

   Відповідно до Протоколу засідання державної екзаменаційної комісії №2 

від 24.06.2021 року,  наказу директора  КЗ «Новгород-Сіверський фаховий 

медичний коледж» ЧОР за  № 61 від 24.06.2021 року конвертовані оцінки 
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були зараховані як оцінки за тестову частину державного комплексного 

кваліфікаційного іспиту зі спеціальності.  

      До складання практично-орієнтованої частини державного комплексного 

кваліфікаційного іспиту було допущено 30 випускників.  

Результати складання практичної частини комплексного кваліфікаційного 

іспиту:  

- на „відмінно” – 5 

- „добре” – 12 

- „задовільно” – 13 

- середній бал – 3,7 

- абсолютна успішність – 100% 

- якість знань –  56,6 % 

 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” – 4 

- „добре” – 14 

- „задовільно” – 12 

- «незадовільно» - 0 

- середній бал – 3,7 

- абсолютна успішність – 100% 

- якість знань –  60 % 

 

За результатами диференційованих заліків, семестрових іспитів, захисту 

переддипломної практики, складання Кроку М та практичної частини 

комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності на диплом з 

відзнакою не претендує жоден студент. 

    За підсумками державних іспитів на IV курсі спеціалізація 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 
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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 35 випускників. 

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

Результат ліцензійного  інтегрованого  іспиту  визнається успішним, якщо 

студент набрав 55 % 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» - 4 

«добре» - 26 

«задовільно» - 4 

«незадовільно» - 1 

Абсолютна успішність – 97,1 % 

Середній бал – 3,9  % 

Якісний показник – 85,7 % 

 

Відповідно до Протоколу засідання державної екзаменаційної комісії, наказу 

директора конвертовані оцінки були зараховані як оцінки за тестову частину 

державного комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності. 

    До складання практично-орієнтованої частини державного комплексного 

кваліфікаційного іспиту було допущено 35 випускників. 

  

Результати складання практичної частини комплексного кваліфікаційного 

іспиту:  

- на „відмінно” –6 

- „добре” – 21 
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- „задовільно” – 8 

- «незадовільно» - 0 

- середній бал – 3,9 

- абсолютна успішність – 100% 

 

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” – 7 

- «незадовільно» - 1 

- середній бал – 3,4 

- абсолютна успішність – 97,1% 

- якість знань – 77,1  % 

 

    За результатами диференційованих заліків, семестрових іспитів, захисту 

переддипломної практики, складання Кроку М та практичної частини 

комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності на диплом з 

відзнакою не претендує жоден студент. 

 

      За підсумками державних іспитів на 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 
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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.  

- Етапи сестринського процесу. 

- Основи медсестринської етики та деонтології, навики професійного 

спілкування. 

За результатами диференційованих заліків, семестрових іспитів, захисту 

переддипломної практики, складання Кроку М та практичної частини 

комплексного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності на диплом з 

відзнакою  претендує студентка 4 Ас групи Бушак Сніжана. 

      Відповідно до нормативної бази та карантинних заходів навчальний 

процес  у коледжі декілька разів переходив на дистанційну форму. Заняття 

відбувалися відповідно до розкладу, який був вивішений на сайті 

навчального закладу.  

Для забезпечення проведення занять за допомогою дистанційних 

технологій в навчальному закладі проведені такі заходи: 

- на початку  навчального року педагогічною радою схвалені електронні 

освітні платформи, онлайн-сервіси та інструменти для організації   

- протягом вересня навчальний заклад приєднано до освітнього 

середовища G SuiteforEducation, що  надало можливість синхронізувати і 

оптимізувати керування навчальним процесом; 
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- завідувачем методичним кабінетом і головами ЦК проведені майстер-

класи для викладачів з метою підвищення інформаційної грамотності і 

педагогічної майстерності; 

- створено віртуальний методичний кабінет; 

- для ефективної роботи активно  задіяні платформи  GoogleMeet і Zoom; 

- для забезпечення отримання учасниками освітнього процесу інформації 

щодо організації навчання використовуються Viber, Telegram, CoogleClass;  

добре налагоджено зворотній зв'язок, реагування на звернення та запити. 

Якщо студент  не виходить на онлайн-зв'язок, комунікуємо з батьками 

дитини,  керівником групи, адміністрацією; 

- викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію, навчаючись на 

різноманітних курсах, опановуючи  новітні інформаційні технології та 

необхідні компетентності для надання якісних знань.  Це такі освітні ресурси 

як «На Урок», «Всеосвіта»,  «Уміти», «Прометеус», «Едера», ГО «ЕдКемп 

Україна», Центр громадського здоров’я МОЗ України та інші. Започатковане 

міжнародне підвищення кваліфікації. 

-  у Google класі створено дистанційний майданчик для обміну досвідом 

викладачів «Тема дня:простір творчих ідей»;  

- педагогічні працівники взяли участь у ІІ Всеукраїнській інтернет-

конференції «Безпечний інтернет для учнів та освітян» та в обласній 

науково-практичній конференції «Дистанційне навчання в медичних ЗФПО 

Чернігівської області. 

     Навчальний рік закінчився відповідно до графіку навчального процесу, як 

і було заплановано, всі навчальні дисципліни вичитано.  

ПРАКТИЧНЕ  НАВЧАННЯ 

У 2020-2021 навчальному році у КЗ «Новгород-Сіверський фаховий 

медичний коледж» ЧОР 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 
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«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. 

У коледжі оснащено 23 кабінети, 4лабораторії, та 5 кабінетів доклінічної 

практики.  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 
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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 

студентами та самостійно демонструють навички викладачі загального 

догляду за хворими, основ медсестринства, внутрішній медицині, педіатрії, 

акушерства і гінекології, інфектології, хірургії. 

Свідченням високої професійної майстерності стали проведені 

викладачами коледжу відкриті практичні заняття, до яких підготовлені 

методичні розробки та презентації. 

Завчасно проведені зустрічі з генеральними директорами та медичними 

директорами, старшими медсестрами відділень ЛПЗ, із загальними та 

безпосередніми керівниками виробничої та переддипломної практик з метою 

узгодження умов проходження практик. За кожною практичною базою, де 
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проводиться виробнича та переддипломна практика, наказом по коледжу 

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 

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 навчальному закладу. 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.  
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Результати складання диференційованого заліку 

з переддипломної практики на спеціальності Лікувальна справа: 

- на „відмінно” – 4 

- „добре” – 18 

- „задовільно” – 8 

- „незадовільно” - 0 

- середній бал – 3,9 

- абсолютна успішність – 100% 

- якість знань – 73 % 

Результати складання диференційованого заліку 

з переддипломної практики на спеціальності Сестринська справа: 

- на „відмінно” – 6 

- „добре” – 22 

- „задовільно” –7 

- „незадовільно” - 0 

- середній бал – 3,9 

- абсолютна успішність – 100% 

- якість знань – 80% 

У навчальному закладі проведено місячники клінічних дисциплін серед 

студентів спеціалізацій Лікувальна та 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.  
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Сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів і робота в гуртках. 

Так, у коледжі  в 2020-2021 навчальному році працювало 16 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».  

 

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 

коледжі 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, 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.  
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Методична робота в коледжі в 2020-2021 навчальному році була спрямована 

на реалізацію проблеми  «Від сучасних технологій освіти через 

педагогічну майстерність викладача до формування особистості 

студента та підготовки його до життя в сучасних умовах». 

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 

коледжу; 

 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 змішане та дистанційне навчання», «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», «Про підвищення 

кваліфікації викладачів». 

            Проводилися засідання циклових комісій, де опрацьовувалися 

офіційні документи Міністерства освіти і науки України, визначалися методи 

і форми роботи з обдарованими студентами.  

     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 коледжі працює 5 циклових комісій, які очолюють досвідчені 

викладачі та методичний семінар керівників груп – голова Юдицька З.Я. 

 Робота цих підрозділів спрямована на розвиток творчості та новаторства, 

створення власного педагогічного стилю кожного педагога. 

- комісія загальноосвітніх дисциплін – голова Олійник В.Г,; 

-комісія науково-природничих, гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін – голова Бурико О.М; 

- випускаюча циклова комісія професійної та практичної підготовки 

спеціалізації Лікувальна справа – голова Білоіваненко С. В.; 

 - випускаюча циклова комісія професійної та практичної підготовки 

спеціалізації Сестринська справа – голова Косачова Л.М. 

 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 
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вивчення і використання в навчально-виховному процесі інноваційних  

педагогічних технологій, впровадження інформаційно-комунікаційних 

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

навчальний семінар, майстер-класи, «За крок до майстерності» та ін. 

У 2020-2021 навчальному році викладачами коледжу були проведені 

наступні відкриті заняття: 

Тема заняття Дисципліна П.І.П. 

«Патоморфологія системи 

органів дихання» 

проектна діяльність 

студентів 

Патоморфологія Бурико О.М. 

«Типи підрядних речень 

та їх функції» 

Англійська мова за 

професійним 

спрямуванням 

Довгорук Л.П. 

Інтелектуальний марафон 

з біології та екології. 

Біологія та екологія Коленченко О.А. 

«Водо – та грязелікувальні 

процедури в фізіотерапії» 

Медична реабілітація Каток Т.І. 

«Гідроліз солей» Медична хімія Самусенко Т.Ю. 

«Внутрішня енергія тіл. 

Два способи зміни 

внутрішньої енергії тіл» 

Фізика Гарбуз І.М. 

«Теореми про похідні 

суми, добутку і частки 

функцій. Похідна 

складених функцій. Друга 

похідна і її фізичний 

зміст.» 

Математика Кравченко С.М. 
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«Формування культу 

особи Сталіна. Масові 

репресії та їх ідеологічне 

виправдання. Великий 

терор». 

Історія України Олійник В.Г. 

«Тире у 

безсполучниковому 

реченні». 

Українська мова Дорожко Т.І. 

«Волейбол. 

Удосконалення техніки 

передачі м’яча двома 

руками зверху». 

Фізичне виховання Соколов І.В. 

Інтегроване заняття 

«Катетеризація сечового 

міхура пацієнта. Етичні 

норми та психологічні 

основи спілкування» 

Основи 

медсестринства, 

Медична етика та 

деонтологія 

Макаренко М.В. 

Тарапон Н.В. 

«Акушерські маткові 

кровотечі» 

Акушерство і 

гінекологія 

Крутенко Н.М. 

«Гострий пієлонефріт» Медсестринство у 

внутрішній медицині. 

Капран Л.В. 

«Термометрія. Гарячка. 

Допомога в різних стадіях 

гарячки.» 

Догляд за хворими та 

ММТ 

Косачова Л.М. 

 

Всі  викладачі мають належну науково-методичну підготовку. Всі 

заняття пройшли із застосуванням сучасних форм і методів організації 

навчального процесу, міжпредметних  зв’язків.  

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу і пропаганди 

передового педагогічного досвіду були проведені семінари, майстер-класи,  
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відкриті заняття, викладачі взяли участь у роботі дистанційного майданчика, 

який був створений для обміну досвідом викладачів  в Сlassroom: «Тема дня: 

простір творчих ідей». 

      З метою  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,  інформатика та географія, беручи участь в таких 

інтерактивних олімпіадах та конкурсах як «Олімпіс»,«На Урок», «Всеосвіта», 

«Колосок», «Наука – це цікаво!», «Стоп COVID-19», «Бобер – 2021». 

 

Міжнародний  інтерактивний конкурс «Олімпіс 2020 – Осіння 

сесія»: 

Подік Софія Андріївна – диплом  II ст. з англійської мови; 

Грек Аня Геннадіївна – диплом II ст. з англійської мови, диплом ІІ ст. з 

біології; 

Вергун Анастасія Русланівна – диплом II ст. з англійської мови;                      

Олефіренко Ілона  Олегівна – диплом IIІ ст. з англійської мови;                              

Бурчин Ірина Василівна  – диплом III ст. з англійської мови, диплом І ст. з                 

біології, диплом ІІ ст. з української мови; 

Ісаченко Олег  Ігорович   – диплом IIІ ст. з англійської мови;                                            

Трамана Аліна Русланівна – диплом IIІ ст. з англійської мови;                                             

Петрусьова Ярослава Миколаївна   – диплом III ст.  з  англійської мови,     

диплом ІІІ ст. з біології , диплом ІІІ ст. з української мови; 

Заруба Катерина  – диплом ІІІ ст. з біології; 

Єрмоленко Валерія Дмитрівна – диплом ІІ ст. з біології. 

Шута Сніжана  - диплом ІІІ ст. з інформатики. 

 

Всеукраїнська  інтернет-олімпіада «На урок – 2020. Осіння сесія.»: 

Дубицька Вікторія Володимирівна  – диплом  II ст. з англійської мови; 
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Вергун Анастасія  Русланівна   – диплом  IIІ ст. з англійської мови;                            

Грек Аня Геннадіївна  –  диплом  II ст. з англійської мови;                                        

Новик Володимир – диплом  IIІ ст. з англійської мови;                                            

Петрусьова Ярослава Миколаївна  – диплом  IIІ ст. з англійської мови;                     

Подік Софія Андріївна- диплом  II ст. з англійської мови;    

Руснак Неоніла  Михайлівна  – диплом  IIІ ст. з англійської мови;   

Ткаченко Світлана  - диплом III ст. з інформатики; диплом III ст. з біології; 

Шута Сніжана  – диплом I ст. з інформатики; 

Бурчин Ірина  – диплом II ст. з інформатики. 

Полторацька Катерина  – диплом ІІІ ст. з біології. 

 

Всеукраїнська  дистанційна олімпіада «Всеосвіта Осінь -2020»: 

Безборотько Анжеліка Павлівна  – диплом II ст. з англійської мови;         

Бурчин Ірина  Василівна  – диплом I ст. з англійської мови;                         

Вергун Анастасія Русланівна – диплом II ст. з англійської мови;                      

Грек Аня Геннадіївна  – диплом IIІ ст. з англійської мови;             

Дубицька Вікторія Володимирівна – диплом I ст. з англійської мови;                 

Іванова Діана  Олександрівна –  диплом II ст. з англійської мови;                   

Івченко Аня  Олександрівна  – диплом II ст. з англійської мови;                           

Ісаченко Олег Ігорович  –  диплом II ст. з англійської мови;                                

Олефіренко Ілона  Олегівна  –  диплом IIІ ст. з англійської мови;                     

Петрусьова Ярослава Миколаївна –  диплом I ст. з англійської мови,  диплом 

ІІІ ст. з біології;                      

Подік Софія  Андріївна  –  диплом I ст. з англійської мови; диплом І ст. з 

інформатики;                                 

Руснак Неоніла Михайлівна  – диплом II ст. з англійської мови;  

Батюк Єлізавета  Володимирівна  – диплом ІІ ст. з біології.                        

 

Всеукраїнський конкурс «Наука – це цікаво!»: 

Бездітко Олексій  – диплом III ступеня. 
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Всеукраїнський конкурс «Стоп COVID-19»: 

2 Аф 

Дубицька Вікторія - Диплом II ступеня 

Вергун Анастасія  -Диплом III ступеня 

Сосенко Софія  -Диплом III ступеня 

Трамана Аліна  -Диплом III ступеня 

2 Ас 

Петрусьова Ярослава  -Диплом III ступеня 

Ісаченко Олег  -Диплом III ступеня 

1 Бс 

Зубець Аліна  -Диплом II ступеня 

Заруба Катерина  -Диплом II ступеня  

Сатир Олена  -Диплом III ступеня 

Єрошенко Валерія  -Диплом III ступеня 

1 Аф 

Бездітко Олексій  -Диплом I ступеня 

Полторацька Катерина  -Диплом III ступеня 

1 Ас 

Синиця Євгенія  -Диплом I ступеня 

Байтрак Юлія  -Диплом III ступеня 

 

Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет»: 

 

1 Бс 

Синявська Людмила -Диплом III ступеня 

2 Аф 

Бурчин Ірина -Диплом I ступеня 

Сіра Анна -Диплом II ступеня 

Финицький Андрій  -Диплом III ступеня 
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1 Аф 

Черкалюк  Кирило  -Диплом I ступеня 

Новик  Володимир  -Диплом I ступеня 

Бездітко Олексій -Диплом II ступеня 

Литв`як  Богдан  -Диплом II ступеня 

Семенченко Владислав -Диплом II ступеня 

Ткач Ангеліна -Диплом II ступеня 

Коленченко Антон  -Диплом II ступеня 

Сухорук Сергій  -Диплом III ступеня 

Стрельцов Дмитро -Диплом III ступеня 

Ткаченко Світлана  -Диплом III ступеня 

1 Ас 

Мороз Дмитро  -Диплом I ступеня 

Дюба Богдан -Диплом I ступеня 

Синиця Євгенія  -Диплом II ступеня 

Дегтяр Даниил  -Диплом III ступеня 

Бушак Аліна  -Диплом III ступеня 

 

Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок осінній - 

2020. 

Вергун Анастасія – «срібний» колосок 

Чудеса Анастасія - «срібний» колосок 

Гоман Денис – «срібний» колосок 

Верхуша Микола – «срібний» колосок 

Ткаченко Світлана – «срібний» колосок 

Сухорук Сергій – «срібний» колосок 

Бездітко Олексій – «срібний» колосок 

Полторацька Катерина – «срібний» колосок 

Новик Володимир – «срібний» колосок 

Дєгтяр Даніїл – «срібний» колосок 
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Руснак Неоніла – «срібний» колосок 

Олефіренко Ілона – «срібний» колосок 

Грек Анна – «срібний» колосок 

Чухненко Діана – «срібний» колосок 

Колоток Катерина – «срібний» колосок 

Черкалюк Кирил –«срібний» колосок  

Коленченко Антон – «срібний» колосок 

Петрусьова Ярослава - «срібний» колосок 

 

Міжнародний  інтерактивний конкурс «Олімпіс 2021– Весняна  сесія»: 

 

Бурчин Ірина Василівна – диплом ІІІ ст. міжнародного рівня з біології, 

диплом І ст. міжнародного рівня з англійської мови; 

Грек Аня Геннадіївна - диплом І ст. міжнародного рівня з англійської мови;                                     

Вергун Анастасія Русланівна -  диплом І ст. міжнародного рівня з англійської 

мови.         

              

Всеукраїнська  інтернет-олімпіада «На урок» Зима - 2021»: 

 

Бурчин Ірина – диплом ІІ ст. всеукраїнського рівня з біології, диплом ІІ ст. з 

англійської мови, диплом ІІ ст. всеукраїнського рівня з правознавства; 

Грек Аня – диплом ІІІст. всеукраїнського рівня з англійської мови; 

Подік Софія – диплом ІІст. всеукраїнського рівня з англійської мови; 

Руснак Неоніла – диплом ІІІст. всеукраїнського рівня з англійської мови; 

Петрусьова Ярослава – диплом ІІст. всеукраїнського рівня з англійської 

мови, диплом ІІІ ст. всеукраїнського рівня з правознавства; 

Дубицька Вікторія – диплом ІІ ст. всеукраїнського рівня з англійської мови, 

диплом ІІст. всеукраїнського рівня з правознавства;  

Трамана Аліна – диплом ІІІст. всеукраїнського рівня з англійської мови, 

диплом ІІІ ст. всеукраїнського рівня з правознавства; 
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Вергун Анастасія – диплом ІІ ст. всеукраїнського рівня з англійської мови; 

Гоман Денис – диплом II ст. всеукраїнського рівня з інформатики,  диплом IІ 

ст. всеукраїнського рівня з географії; 

Литв`як Богдан – диплом II ст. всеукраїнського рівня з інформатики;             

Новик Володимир – диплом II ст. всеукраїнського рівня з інформатики, 

диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з географії;             

Ткаченко Світлана – диплом II ст. всеукраїнського рівня з інформатики, 

диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з географії;             

Бездітко Олексій – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з інформатики, 

диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з географії;             

Іллєнко Євгенія – диплом IIІст. всеукраїнського рівня з інформатики;           

Полякова Ірина – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з інформатики; диплом 

IIІ ст. всеукраїнського рівня з географії;             

Сич Аліна – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з інформатики, диплом IIІ 

ст. всеукраїнського рівня з географії;                      

Ткач Ангеліна – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з інформатики;                  

Лукаш Анна – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з інформатики;                   

Полторацька Катерина – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з географії; 

Чудеса Анастасія – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з географії; 

Черкалюк Кирило – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з географії. 

 

Всеукраїнська  дистанційна олімпіада «Всеосвіта Весна -2021»: 

 

Петрусьова Ярослава – Диплом ІІ ст. всеукраїнського рівня з біології 

Олефіренко Ілона – Диплом ІІІ ст. всеукраїнського рівня з біології 

Руснак Неоніла – Диплом ІІІ ст. всеукраїнського рівня з біології 

Бурчин Ірина – Диплом І ст. всеукраїнського рівня з біології 

Сосенко Софія – Диплом І ст. всеукраїнського рівня з біології 

Ткаченко Світлана – Диплом ІІ ст. всеукраїнського рівня з біології 

Коленченко Антон – Диплом І ст. всеукраїнського рівня з біології 
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Всеукраїнська  інтернет-олімпіада «На урок» Весна - 2021»: 

Литв`як Богдан – диплом II ст. всеукраїнського рівня з інформатики;           

Новик Володимир – диплом II ст. всеукраїнського рівня з інформатики;          

Ткаченко Світлана – диплом II ст. всеукраїнського рівня з інформатики;           

Бездітко Олексій   – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з інформатики;                      

Коленченко Антон – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з інформатики;           

Полторацька Катерина – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з інформатики; 

Полякова Ірина – диплом IIІст. всеукраїнського рівня з інформатики;                        

Ткач Ангеліна – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з інформатики;           

Ісаченко Олег – диплом IIІ ст. всеукраїнського рівня з інформатики;            

Греченко Олексій – диплом І ст. всеукраїнського рівня з правознавства; 

Безбородько Анжела – диплом ІІІ ст. всеукраїнського рівня з правознавства; 

Іванова Діана – диплом ІІІ ст. всеукраїнського рівня з правознавства; 

Дубицька Вікторія – диплом ІІст. всеукраїнського рівня з правознавства; 

Трамана Аліна – диплом ІІІ ст. всеукраїнського рівня з правознавства; 

Бурчин Ірина – диплом ІІ ст. всеукраїнського рівня з правознавства; 

Петрусьова Ярослава – диплом ІІІ ст. всеукраїнського рівня з правознавства. 

 

Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок весняний - 

2021. 

Полякова Ірина – «золотий» колосок 

Чудеса Анастасія -«срібний» колосок 

Стрельцов Дмитро –«срібний» колосок 

Литвяк Богдан –«срібний» колосок 

Ткаченко Світлана –«срібний» колосок 

Саєнок Платон – «срібний» колосок 

Притико Максим –«срібний» колосок 

Полторацька Катерина – «срібний» колосок 

Новик Володимир – «срібний» колосок 
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Дєгтяр Даніїл – «срібний» колосок 

Чухненко Діана – «срібний» колосок 

Колоток Катерина – «срібний» колосок 

Черкалюк Кирил –«срібний» колосок  

Коленченко Антон – «срібний» колосок 

Курбацька Катерина – «срібний» колосок 

 

Для кращої організації методичної роботи в коледжі працює 

методичний кабінет, координує методичну роботу в коледжі завідувач 

навчально-методичним кабінетом Коленченко О.А.   

В кабінеті зберігаються матеріали циклових комісій, атестаційні матеріали, 

методичні матеріали викладачів, кращі методичні  розробки та посібники, 

публікації викладачів, нормативно-правова база та ін.  

Викладачі коледжу вивчають передовий досвід колег із навчальних закладів 

міста й області, діляться власними здобутками.  

 Результатом самостійної творчої діяльності стає  проведення нестандартних 

занять, робота над власними методичними розробками і  посібниками. 

Досвідом роботи викладачі навчального закладу діляться на сторінках газет 

та журналів. Так протягом 2020-2021 навчального року маємо наступні 

публікації:  

     Бурико О.М. 

1. Стаття «Пандемія та трансформація навчання».  

Інформаційно-методичний вісник обласної науково-практичної 

конференції «Дистанційне навчання в медичних ЗФПО Чернігівської 

області». 

 

Довгорук Л.П. 

1. Журнал «Магістр Медсестринства» 2 (24) 2020. Стаття «Реалізація 

національного виховання на заняттях з іноземної мови», сторінки 52-56.  
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2.  Методична розробка з англійської мови  «Знаменні події. Розвиток 

граматичних навичок і вмінь. Складання міні – повідомлень з теми», 

освітній проект «На Урок», № ДБ – 2011204686, 17.11.2020. 

3. Методична розробка з англійської мови «Міжнародне співробітництво», 

освітній проект «На Урок», №  ДБ – 2011204684, 17.11.2020 

4.  Методична розробка з англійської мови за професійним спрямуванням 

«Міжнародні відносини. Активізація нових лексичних одиниць. Розвиток 

навичок читання та перекладу.», освітній проект «На Урок», №  ДБ – 

2011204685, 17.11.2020. 

5.  Методична розробка з англійської мови  «Представницькі місії за 

кордоном. Розвиток навичок монологічного мовлення. Вдосконалення 

навичок сприймання», освітній проект «На Урок», № ДБ – 2011204681, 

2020. 

6.  Методична розробка з англійської мови  «Суспільно –політичне життя 

в країні. Введення нового лексичного матеріалу. Розвиток навичок усного 

та письмового мовлення», освітній проект «На Урок», № ДБ – 

2011204679, 2020. 

7.  Методична розробка практичного заняття з англійської мови на тему: 

«Вибір професії. Пошук роботи. Вдосконалення навичок монологічного 

мовлення. Розвиток навичок читання та перекладу», «Всеосвіта», № AK – 

810288. 

8.  Методична розробка практичного заняття з англійської мови на тему: 

«Плани на майбутнє. Розвиток граматичних навичок та вмінь. Розвиток 

навичок сприймання на слух», «Всеосвіта», № ВУ– 297061 

9.  Методична розробка практичного заняття з англійської мови на тему: 

«Видатні люди. Розвиток навичок усного та письмового мовлення», № 

СН– 754387 

10.  Методична розробка практичного заняття з англійської мови на тему: 

«Випускні іспити. Розвиток граматичних навичок та вмінь. Робота з 

лексичним матеріалом.», «Всеосвіта», № PN– 256365 
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11.  Методична розробка практичного заняття з англійської мови на тему: 

«Престижні професії в Україні та за кордоном. Введення нового 

лексичного матеріалу. Розвиток навичок читання та прекладу.», 

«Всеосвіта», №TI– 326534 

12.  Методична розробка практичного заняття з англійської мови на тему: 

«Міжнародні освітні програми. Введення нового лексичного 

матеріалу.Розвиток навичок читання та перекладу», «Всеосвіта», № VP– 

520819 

 

Коленченко О.А. 

1. Стаття «Зміщане та дистанційне навчання: сутність та переваги у 

сучасному світі». 

Інформаційно-методичний вісник №73. Обласна науково-практична 

конференція «Дистанційне навчання в медичних ЗФПО Чернігівської 

області»; 

 

2. Збірник методологічних та дидактичних авторських розробок 

учасників Всеукраїнського семінару-практикуму для голів обласних 

методичних об’єднань біологічного напрямку з теми «Сучасні методи 

навчання у процесі викладання біології»; 

3. Досвід «Освітня амбасада у портфоліо»  з описом результатів 

дослідної, практичної і планувальної діяльності (ЕдМандри–Швеція). 

 

Юдицька З.Я. 

1. Методична розробка з громадянської освіти «Соціальні цілі економіки. 

Ринкова економіка», освітня платформа «Всеосвіта», № АС832795. 

      

     Кравченко С. М.  

1. «Дистанційне навчання в медичних ЗФПО Чернігівської області». 

Інформаційно-методичний вісник № 73. Обласна науково-практична 
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конференція. 

 

Олійник В. Г.  

1. «Дистанційне навчання історії (з досвіду роботи)».Інформаційно-

методичний вісник № 73. Обласна науково-практична конференція. 

 

Косачова Л.М. 

1. «Основні переваги та  недоліки дистанційного навчання при вивченні 

догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки» (з досвіду 

роботи)». Інформаційно-методичний вісник № 73. Обласна науково-

практична конференція. 

 

Білоіваненко С.В.  

 

1.  «Використання дистанційних методів навання в медичній освіті»  (з 

досвіду роботи)». Інформаційно-методичний вісник № 73. Обласна 

науково-практична конференція. 

 

 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 КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» ЧОР за 

звітний період підготовлені  методичні розробки практичних, лекційних, 

семінарських занять. За звітний період викладачами підготовлені збірники: 

Бурико О.М. 

 Збірник тестів з патоморфології та патофізіології для підсумкового 

контролю знань. 

 Збірник завдань з анатомії людини для підсумкового контролю  
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Гудлевський П.С. 

 Методичні  вказiвки для самостійних робiт з фармакології. 

 Збiрник графологiчних структур з фармакології. 

 Збiрник таблиць та схем з фармакології. 

 

Довгорук Л.П. 

 Навчальний посібник з предмету англійська мова для студентів 1 курсу 

спеціалізації Сестринська/Лікувальна справа. 

 Методичні рекомендації з англійської мови для студентів 2 курсу 

спеціалізації Сестринська/Лікувальна справа. 

 

Каток Т.І. 

 Лекцій з медичної та соціальної реабілітації 

 

Коленченко О.А.  

 Тестові завдання для поточного контролю знань студентів з біології та 

екології; 

 Педагогічний досвід «Конструювання оптимального культурно-

освітнього середовища в академічній групі як умова її успішної адаптації 

до навчання». 

 

         Юдицька З.Я. 

 Короткий курс  з психології. 

 

Вайнер Н.М. 

 Електронний підручник з М/с в педіатрії. 

Косачова Л.М. 

 Збірник тестових завдань для підготовки до Крок-М 

 

Домоцький С.О. 



 35 

 Збірник алгоритмів «Виконання практичних навичок з медсестринства 

в хірургії».  

 

Тарапон Н.В. 

 «Традиції народу-першооснова духовного здоров’я нації ( методичні 

матеріали з досвіду роботи»  

 

Участь викладачів у семінарах, тренінгах, конференціях: 

Довгорук Л.П. 

- The Macmillan Education Online Conference Teachingin the Newnormal: 

challengesandsolutions.  

- The Macmillan Education Online Conference Teachingin the Newnormal: 

challenges and solutions.  

- The Macmillan Education Online Conference Macmillan Autumn School. 

- Участь в практичній Інтернет – Конференції з англійської мови «Grade 

Teacher Meetup» від Grade Education Centre.  

- Участь в Міжнародному научно – педагогічному семінарі з теми  

«Integrationof Professional Universities in the European Educational Space. 

Development of international cooperation»  

withintheframeworkofteachers'professionaldevelopment – lifelonglearningin 

HigherSchool of Agribusiness in Lomza, sixhour. 

- Участь в Міжнародній конференції з онлайн-трансляцією «Інноваційні 

моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, 

перспективи».  

- Участь в онлайн тренінгу від ТОВ «Дінтернал Ед'юкейшн» 

4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти 

України.  

Участь в міжнародному освітньому Форумі  для викладачів ВНЗ 

International Higher Education Forum 2021. 
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The conference consisted of 27 sessionss plitinto fivethemes - 

AttractingStudents, Assessment, Employability, 

CareerFocusedEducationandOnlineTeaching - andcovered a 

rangeofcontemporaryissuesaroundHigherEducation.  

Участь в онлайн конкурсі привітань з англійської мови від Macmillan 

Education до новорічних свят. 

- Участь в Advancing Learning Global Teachers' Festival from 8th to 19th 

February 2021. 

  

Коленченко О.А. 

- Всеукраїнський онлайн-марафон «Траєкторія розвитку сучасного 

педагога»; 

- Участь в  обласній науково-практичній конференції «Дистанційне 

навчання в медичних ЗФПО Чернігівської області»; 

- Участь у онлайн-толоці ГО ЕдКемп Україна  «Стійкість в освіті: 

підсумки навчального року та нові ідеї на наступний»; 

- Участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі «Великий 

біологічний колоквіум»; 

- Онлайн-участь в ОМО викладачів біології; 

- Участь у міжнародному науково-педагогічному семінарі 

«Інтеграція закладів фахової перед вищої та вищої освіти в 

європейський освітній простір. Розвиток міжнародного 

співробітництва» (Польща); 

- Участь у онлайн-семінарі «Обмін досвідом з навчання паліативу 

в медсестринстві» (Центр розвитку медсестринства, Київ); 

- Участь у вебінарі «Спілкування про важку хворобу та смерть» 

(Центр розвитку медсестринства, Київ); 

- Участь у міжнародній конференції «Інноваційні моделі розвитку 

науково-методичної компетентності педагогів професійної і фахової  
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перед вищої освіти: досвід, проблеми, перспективи» (Білоцерківський 

інститут неперервної професійної освіти); 

- Участь у міжнародному підвищенні кваліфікації «ЕдМандри-

Швеція» (ГО ЕдКемп Україна); 

- Участь у Всеукраїнській педраді та тренінгах «Розвиток 

компетентностей педагога: пошук ресурсів (ГО «ІППО»). 

 

Юдицька З.Я. 

- Всеукраїнський онлайн-марафон «Траєкторія розвитку сучасного 

педагога». 

Олійник В.Г. 

- Міжнародний науково-педагогічний семінар «Інтеграція закладів 

фахової передвищої та вищої освіти в європейський освітній простір. 

Розвиток міжнародного співробітництва»; 

 

Соколов І.В.  

- Інтернет-конференція «Організація освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання».Освітній проект "На урок". 

          Недашківська Я. В.  

- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів «Сучасні 

стратегії формування українськомовної особистості».  

- Міжрегіональна науково-практична конференція «Формування мовної 

особистості в сучасному полікультурному суспільстві».  

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка 

майбутніх спеціалістів у мовно-літературному контексті: теорія, 

методологія, практика».  

- Міжнародний науково-педагогічний семінар «Інтеграція закладів 

фахової передвищої та вищої освіти в європейський освітній простір. 

Розвиток міжнародного співробітництва».  
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   Кравченко С. М. 

- Інтернет –конференція "Організація освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання" за напрямами "Наскрізні навички", "ІКТ", 

"Предметне навчання", "НУШ", "Робота закладу освіти"  

- • Інтернет -конференція " Розвиток критичного, логічного та 

креативного мислення" за напрямами "Критичне мислення", 

"Креативне мислення", "ІКТ", "Психологія", "Практичні прийоми"   

- Інтернет – конференція  «Безпечний інтернет для учнів та освітян» за 

напрямами "Критичне мислення", " Медіаграмотність", "ІКТ",  

- Всеукраїнський освітній онлайн-марафон: «Толерантна освіта - 

запорука здорового суспільства». 

Бурико О.М. 

- Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «Інноваційні 

моделі розвитку науково-методичної компетентності педагогів 

професійної і фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, 

перспективи». 

Каток Т.І. 

- Інтернет- конференції  «Організація освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання». 

Викладачі коледжу взяли участь в онлайн-конференції «Безпечний 

інтернет» освітня платформа  «На Урок»;  у Всеукраїнському конкурсі 

«Педагогічний Оскар -2021», маємо сертифікати за участь ( Коленченко О.А., 

Довгорук Л.П., Макаренко М.В.; диплом за ІІ місце Косачова Л.М.,);   в 

обласній науково-практичній конференції «Дистанційне навчання в 

медичних ЗФПО Чернігівської області» (Олійник В.Г., Коленченко О.А., 

Бурико О.М., Білоіваненко С.В., Косачова Л.М., Кравченко С.М.) 
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             КАДРИ. ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. 

Одним із найважливіших показників роботи училища є його кадрове 

забезпечення. Формування педагогічного колективу здійснюється на підставі 

існуючого законодавства  відповідно до  базової освіти. 

      Необхідною умовою розвитку навчального закладу є навчання та 

підвищення кваліфікації педагогічного колективу, яке проходить відповідно 

до планів-графіків, затверджених наказом по училищу на початку 

навчального року.  

Підвищенню кваліфікації викладачів училища сприяє: 

 самоосвіта; 

 участь у роботі методичних об’єднань; 

 робота педради і методради; 

 самостійне ознайомлення з сучасними технологіями; 

 взаємовідвідування навчальних занять; 

 підготовка й проведення відкритих занять із наступним узагальненням; 

 вивчення та впровадження в педагогічну практику досвіду кращих 

викладачів; 

 підготовка й проведення навчальних і науково-практичних 

конференцій. 

Аналізуючи педагогічний склад викладачів навчального закладу, слід 

відмітити, що протягом 2020-2021 навчального року в ньому працювало 29 

штатних викладачів. Педагогічне звання "викладач-методист" має 9 

викладачів, вищу кваліфікаційну категорію  - 6 осіб, звання „старший 

викладач ” – 2 особи, першу кваліфікаційну категорію має 7 викладачів, 

другу кваліфікаційну категорію 6 викладачів та кваліфікацію спеціаліст має 1  

викладач. Згідно з планом підвищення кваліфікації в 2020-2021 навчальному 

році підвищення кваліфікації викладачів здійснювалось в Чернігівському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, Житомирському 

інституті медсестринства, Сумському інституті підвищення кваліфікації. На 

початок 2020-2021 навчального року було заплановано підвищення 
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кваліфікації 10 викладачам. Пройшли курси підвищення кваліфікації 10 осіб 

(І.М. Гарбуз, Кравченко С.М., Довгорук Л.П., Тарапон Н.В.в Чернігівському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти)   3 особи (Т.В. 

Никифоренко, С.В. Білоіваненко, С. О. Домоцький) дистанційно у 

Житомирському інституті медсестринстві, у Сумському інституті 

підвищення кваліфікації О.М. Бурико, Т.Ю. Самусенко, Т.І. Дорожко, Л. П. 

Довгорук. 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 2020-2021 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 2020-2021 навчальному році кваліфікаційну 

категорію «викладач-методист» присвоєно викладачам Дорожко Т.І., 

Тарапон Н.В. Викладачу Бурико О.М. підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», «викладач-методист». Викладачу І.М. 

Піскун-Сулім встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

Головна мета виховної роботи коледжу  -  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 
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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, квести тощо. 

     В училищі працює 16 предметних гуртків, якими охоплено близько 49% 

студентів. В рамках предметних гуртків студенти займаються науково - 

дослідницькою роботою, підсумками якої є студентські конференції. 

 Отже, виховна робота в коледжі включає в себе такі напрямки: 

- національне виховання; 

- громадсько-патріотичне виховання;  

- правове виховання; 

- морально-етичне та художньо-естетичне виховання; 

- трудове та професійне виховання; 

- сімейне виховання;  

- фізичне виховання;  

- екологічне виховання. 

          Відповідно до вищезазначених напрямків планується виховна робота в 

академічних групах, у студентському гуртожитку. 

Пріоритетним напрямком є виховання професійної майстерності студентів. 

Протягом року були проведені наступні заходи: актуальне інтерв’ю: 
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«Вакцинація для всіх: нові виклики та можливості», відео-інформація «СНІД: 

подумай про майбутнє», актуальне інтерв’ю «Європейський кодекс боротьби 

проти раку», усний журнал «Жертви туберкульозу». В рамках тижня ЦК 

професійної та практичної підготовки у медичному коледжі відбулася зустріч 

з фахівцем «Зупинимо туберкульоз: БЦЖ. Проба Манту, Діаскінтест», 

продемонстрована відео-презентація до Дня психічного здоров’я, проведена 

інформаційна година «Правильне харчування – запорука міцного здоров’я». 

     Заслуговує  на увагу система національно - патріотичного виховання у 

навчальному закладі. Працює гурток з національного виховання «Рідний 

край», історичний лекторій.  Були проведені вечори пам’яті «Тих днів у 

пам’яті не стерти і сьогодні», «Стала пам'ять людська обелісками»,  

поетичний флешмоб «Хай тихо стане в нас від миру», похід до пам’ятних 

місць бойової слави «Війні немає забуття. Згадаймо подвиг партизанів», 

відео до Дня захисника України «Захисники України – наші випускники», 

відео презентація «Шукаючи Європу – ми знайшли Україну». До Дня 

Голодомору поетична свічка «Пам'ять голоду – пам'ять серця», відео - 

вітання до Дня збройних сил України, історичний віраж «Співаєм славу тій 

події і тепер», година пам’яті і смутку «Нам пам'ять серця не дає спокою…»  

до Дня пам`яті героїв Крут, зустріч з воїнами афганцями «Афганістан 

далекий і чужий у кожній памяті живий». Вахта пам`яті до Дня героїв 

Небесної соті «Лицарі небесної варти», вечір реквієм «З тобою роде мій 

орлиний, іду дорогами війни». 

    Проведені заходи до Дня української писемності та мови: написання 

диктанту єдності, конкурси знавців української мови імені Петра Яцика, 

Тараса Шевченка. 

Однією із форм військово-патріотичного виховання є проведення спортивно-

туристичного свята «Ми нащадки козаків» (До Дня українського козацтва), 

«зустріч поколінь» до Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав, участь в урочистостях біля пам’ятника Івану Богуну. 
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    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 благодійному ярмарку «Назустріч мрії», 

відвідують територіальний центр соціального обслуговування, виступають 

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

відділенні ЦРЛ до Дня Святого Миколая та Всесвітнього Дня дитини. 

    Моральному вихованню сприяють проведення першої лекції 

«Добротворення  - наша мета», акція «Творіть добро і лихо не спочине», 

мистецька мандрівка «Єднаймо душі словом й пензлем Кобзаря», акція 

«Листівка-щасливка», літературні гостини «Вогонь її пісень не згасять зливи 

літ». 

 Вихованню художньо-естетичних смаків сприяють краєзнавчі години, 

огляди – конкурси, відвідування виставок ужиткового мистецтва (Майстри 

рідного краю).  Естетичний розвиток студентів здійснюється у формі 

проведення концертів - вітання до Дня вчителя, до Дня студента, до Дня 8 

Березня.  Студенти  брали участь у вітальних концертах до професійних свят 

на рівні міста і району. Традиційно студенти навчального закладу взяли 

участь у конкурсі читців «Коли вже народився ти поетом за все відповідай у 

цім житті» до 85-річчя Бориса Олійника. 

       Працює рада профілактики правопорушень. Проводяться зустрічі, круглі 

столи за участю правоохоронців та молодіжних структур району: «Я людина, 

отже у мене я права», «Ні - булінгу», «Я маю право», «Правовий 

калейдоскоп», «Знати мову закону», правовий експрес «Територія закону». 

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.   



 44 

     Значна увага приділяється трудовому та екологічному вихованню. Це 

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

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

екскурсії «Стежиною батьківського краю», виставка фотографій «Збережемо 

дивосвіт Землі». 

Під час дистанційного навчання було використано такі форми роботи як 

відео презентації до Дня психічного здоров`я, «Волонтери – ангели бійців», 

долучилися до челенджу «Лікарі наші герої». 

     Не менш важливим напрямком діяльності є профорієнтаційна робота. 

Організація та проведення Днів відкритих дверей поширює серед населення 

інформацію про навчальний заклад, що позитивно впливає на результати 

вступної кампанії. Участь у «Ярмарках професій» відкриває перед 

студентами навчального закладу широкі можливості працевлаштування, 

породжує бажання студентів реалізувати на практиці набуті навички та 

знання. 

Також адміністрація та педагогічний колектив коледжу прикладають значні 

зусилля для забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування. Систематично проводиться 

діагностика адаптації студентів нового набору до умов навчання у коледжі. 

Заступник директора з навчальної роботи, психолог сумісно з керівниками 

груп сприяють виявленню студентів, схильних до девіантної та деліквентної 

поведінки, проводяться заходи з психологічної корекції поведінки. В 

ситуаціях нестабільного емоційного стану надають консультації студентам та 

їх батькам, рекомендації викладачам стосовно роботи з окремими 

студентами, які потребують підвищеної уваги. 

  Для покращення виховної роботи систематично проводяться наради 

керівників груп, педагогічні наради, засідання Ради профілактики, на яких 

відбувається аналіз набутого попереднього досвіду, пошук найкращих 

рішень у розв’язанні виховних питань, розглядаються проблеми 

впровадження особистісно-орієнтованого підходу в педагогічну практику. 
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       Вся виховна робота в навчальному закладі проводиться згідно 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 з газетою «Сіверський край», що забезпечувало 

відкритість життя в коледжі і сприяло профорієнтаційній роботі.  

  Вся інформація стосовно життя навчального закладу висвітлювалася на 

сайті медичного училища https://nsmedych.oits.pro та на сторінці закладу у 

Фейсбуці. 

 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

Студентське самоврядування є органічною складовою навчально-виховного 

процесу в коледжі. До складу органів студентського самоврядування входять: 

студентська рада коледжу, старостат, студентська рада гуртожитку, 

студентські ради груп. 

     Для соціального захисту студентства розроблені: Програма соціального 

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

Реалізувати свої лідерські та організаційні якості, задіяти соціальну 

активність студенти навчального закладу можуть завдяки роботі в органах 

студентського самоврядування. Студрада коледжу бере активну участь у 

вихованні студентської навчальної та дисциплінарної відповідальності, 

сприяє вирішенню питань щодо порушень правил внутрішнього розпорядку 

коледжу студентами, генерує нові ідеї масових культурно-розважальних 

заходів та прикладає значні зусилля для їхньої підготовки та проведення. 

Студентська рада гуртожитку сприяє дотриманню студентами правил 

проживання, пропонує ідеї для покращення щоденного побуту молоді, 

спостерігає за станом кімнат, допомагає студентам нового набору 

адаптуватися до умов самостійної життєдіяльності. Таким чином, органи 

студентського самоврядування не тільки надають велику підтримку 

https://nsmedych.oits.pro/


 46 

педагогічному колективу, а й виконують важливу функцію покращення 

комунікації між представниками адміністрації, викладачами та молоддю. 

     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 «Нумо староста, Нумо група», посвята 

у студенти, «Мелодія сердець» до Дня закоханих, концерт-вітання «Березень. 

Жінка. Весна» до свята 8 Березня, КВК до Дня студента. Одним із 

пріоритетних напрямків роботи і діяльності в коледжі є виховання милосердя 

та реалізація його в повсякденному житті. Тому в навчальному закладі 

створено загін волонтерів. Результатами цієї роботи є: виступи агітбригади 

перед учнями шкіл міста з провідною темою «Шкідливим звичкам скажемо: 

ні!», виступи до Дня Святого Миколая, Дня дітей, допомога ветеранам війни 

та праці та участь у акції «Серце до серця». У зв’язку з карантином не всі 

заплановані заходи були проведено. 

 Органи студентського самоврядування в  коледжі  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 КЗ «Новгород-

Сіверський медичний коледж» ЧОР спрямовані і підпорядковуються 

відповідно до вимог і потреб навчально-виховного процесу в коледжі. В 

своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про фахову передвищу 

освіту», «Про національну програму інформатизації», «Про першочергові 

завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій»,Указами 
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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, Статутом коледжу, Положенням про 

бібліотеку коледжу. 

 Бібліотека коледжу 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. 

          Для найбільш повного задоволення інформаційних потреб користувачів 

проводиться модернізація бібліотечних процесів, впроваджуються сучасні 

комп’ютерні технології, надається доступ через Інтернет до світових 

інформаційних ресурсів. 

          Бібліотека коледжу 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. 

          Фонд бібліотеки  становить 27360  примірників.  

 Формування бібліотечного фонду проводиться відповідно до 

ліцензованих спеціальностей та інформаційних потреб користувачів. 

Перевага у комплектуванні бібліотеки коледжу надається навчальним 

виданням – підручникам, посібникам, спеціальній та довідковій літературі. За 
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2020-2021 навчальний рік до фонду бібліотеки надійшло 97 примірників на 

суму  3829 гривень, в т. ч.  

 подаровано читачами 36 примірників на суму 2483 гривні  

 за рік надійщло 15 підручників та навчальних посібників 

     (таблиця 11) 

          У 2020-2021 навчальному році бібліотека отримувала 9 назв газет та 9 

назв журналів. На передплату періодичних видань було витрачено 4539 грн., 

в т.ч. 

 

 благодійних коштів -                     1330 грн. 

 профспілкових коштів -                2092 грн. 

             

 За 2020-2021 навчальний рік було списано 2016 примірників книг і 

журналів на суму 2457 гривень, в тому числі  1508 – через зношеність, 495 – 

як застарілі і 13 – як неповернуті читачами, які були замінені рівноцінними 

виданнями. 

           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 – 100%.   

На допомогу користувачам ведуться алфавітний та систематичний 

каталоги, систематична картотека статей, тематичні картотеки. Ведеться 

робота по створенню електронного каталогу та електронної інвентарної 

книги.  

           Бібліотека проводила роботу по інформаційному, довідково-

бібліографічному обслуговуванню користувачів, впроваджувала новітні 

технології: 
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 Проведено дні інформації  «Фактори ризику хвороб серця», 

«Коронавірус: як захистити себе і свою сім’ю», «Проблемні питання 

передвищої фахової медичної освіти». 

 Проводяться огляди літератури «Зустріч з новими книгами» на 

засіданнях методкомісій. 

 Проводилась робота на допомогу НДРС .   

 Надавалась допомога викладачам коледжу по підготовці до обласних 

семінарів, педрад, засідань методкомісій. 

 Оформлено інформаційно-методичний куточок на допомогу вирішенню 

методичної проблеми, над якою працює медколедж: «Від сучасних 

технологій освіти через педагогічну майстерність викладача до формування 

особистості студента та підготовки його до життя в сучасних умовах», 

ведеться картотека публікацій викладачів коледжу. 

 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», «Раціональні 

методи роботи з книгою. Допомога студентам в написанні НДР та 

рефератів». 

                 З метою впровадження новітніх технологій для студентів були 

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

бібліотеки на допомогу навчанню», «Інтернет та соціальні мережі: розвага чи 

залежність», «Електронні підручники – це зручно і дешево», «Літературний 

вернісаж: презентація новинок на сайтах електронних бібліотек». 

                 Для виявлення та вивчення потреб користувачів на початку 

навчального року був зроблений аналіз забезпеченості навчального процесу 

підручниками і навчальними посібниками, проводилось опитування 

користувачів для визначення рейтингу періодичних видань та виявлення 

читацьких інтересів через особисте спілкування бібліотекаря з 

користувачами. Питання забезпеченості студентів підручниками і 
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навчальними посібниками розглядалось на засіданні адміністративної ради 

коледжу.  

                  З метою створення позитивного іміджу бібліотеки  оформлено 

куточок читача з корисною і цікавою інформацією, проведено година 

спілкування «Відкриваючи книгу - відкриваєш світ»(до Всесвітнього дня 

книги) , до Всеукраїнського дня бібліотек  була проведена зустріч з читачами  

«Любов до книги нас єднає», постійно оновлюється і користується попитом 

книжкова виставка-запрошення «Будь сучасним! Читай українське» та 

виставка-подяка «Подарунки читачів». Робота бібліотеки висвітлюється  на 

сайті навчального закладу, сторінках місцевої газети «Сіверський край». 

 

З метою пропаганди і популяризації літератури та задоволення 

інформаційних потреб користувачів проводились різноманітні масові заходи: 

  

              З громадсько-патріотичного виховання: 

 книжкова виставка «Подвигу немає забуття» ( до Дня партизанської 

слави) 

 година спілкування «Ми хочемо жити в мирі» (до Міжнародного дня 

миру) 

 огляд літератури «Тих днів у пам’яті не зтерти» ( до Дня визволення 

України від фашистських загарбників) 

 книжкова виставка «Ось де, люди, наша слава, слава України»(до Дня 

українського козацтва) 

 виставка-факт «Майдан: усна історія»( до Дня Гідності і Свободи) 

 виставка-реквієм «Свіча пам’яті» ( до Дня пам’яті голодомору і 

політичних репресій) 

 година спілкування «Українська армія – школа гарту і мужності»(до Дня 

Збройних сил України). 

 книжкова виставка «В єдності сила і міць держави»( до Дня Соборності 

України) 
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 книжково-ілюстративна виставка «День пам’яті героїв Крут» (до Дня 

пам’яті героїв Крут) 

 урок патріотизму «А сотню вже зустріли небеса» (до Дня героїв Небесної 

Сотні) 

 тиждень популяризації літератури «Перемога єднає покоління»( до Дня 

пам’яті і примирення). 

 

                    З морально-правового виховання: 

 година спілкування «Традиції наших батьків»(народні свята грудня) 

 огляд літератури «Від загальної декларації прав людини – до 

сьогодення»(до Міжнародного дня прав людини)  

 поетичний вернісаж «Так ніхто не кохав»(до Дня святого Валентина) 

 книжкова виставка «А жінка в світ приходить для любові» (до 

Міжнародного жіночого дня) 

 хвилини духовності «Великодня радість землю обіймає» 

 поетична хвилинка «Я перед нею помолюсь, як перед образом святим» 

(до Дня Матері) 

 година спілкування «Ключі від сімейного щастя»(до Дня сім’ї) 

 виставка одного документа «Конституція України – оберіг нашої 

державності»(до Дня Конституції України). 

 

                     З художньо-естетичного виховання: 

 літературне знайомство «Постмодернізм Оксани Забужко» ( до 60-

річчя  письменниці) 

 літературний портрет «Корифей української драматургії» (до 175-річчя 

І.Карпенка-Карого) 

 конкурс читців «Коли вже народився ти поетом, за все відповідай у цім 

житті» (до 85-річчя Бориса Олійника) 
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 поетичний вернісаж «Зачарує серце мова українська» (до Дня 

української писемності) 

 поетична перерва «Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована 

ще не була» (до 130-річчя Павла Тичини) 

 книжкова виставка «Історична проза Володимира Малика»  

 (до 100-річчя письменника) 

 літературні гостини «Вогонь її пісень не згасять зливи літ»  

    (до 150-річчя Лесі Українки) 

 книжково-ілюстративна виставка «Учитесь, читайте, чужого 

навчайтесь, свого не цурайтесь» (до дня народження Тараса Шевченка 

 виставка – сміхотерапія «Скільки світу – стільки й сміху» 

 літературна подорож «Бестселери світової літератури» (до Дня Європи 

в Україні) 

 віртуальна подорож «Мені наснився Київ: Україна в житті Михайла 

Булгакова» (до 130-річчя письменника) 

 віртуальна екскурсія «Україна музейна» (до Міжнародного дня музеїв) 

 літературне знайомство «Батько українського бетселера» (до 70-річчя 

Василя Шкляра) 

 

                              З трудового виховання: 

 виставка-порада «Будь другом своєму серцю» ( до Всесвітнього дня 

серця) 

 огляд періодичних видань «Складові довголіття» (до  Міжнародного дня 

людей похилого віку) 

 година спілкування «Рак не вирок» (до Всесвітнього дня боротьби з раком 

грудей) 

 година корисних порад «Харчуйтесь правильно і будьте здорові» ( до 

Всесвітнього дня здорового харчування) 
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 огляд періодичних видань «Цукровий діабет:тактика ведення пацієнтів у 

період пандемії COVID» ( до Всесвітнього дня діабету) 

 інформаційна поличка «Життя після інсульту» (до Всесвітнього дня 

боротьби з інсультом) 

 огляд літератури «ВІЛ/СНІД – це проблема, яка стосується кожного» 

   ( до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом). 

  виставка-порада «Як протистояти онкологічним захворюванням»  

   ( до Всесвітнього дня боротьби з раком) 

 книжкова виставка «Якість зору – якість життя»  (до Всесвітнього дня 

глаукоми) 

 огляд літератури «Хвороби нирок: як розпізнати та запобігти» (до 

Всесвітнього дня нирки) 

 інформаційна година «Соціально небезпечні хвороби – виклики для 

сучасного суспільства» ( до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом) 

 книжкова виставка «Нетрадиційні оздоровчі практики» 

 ( до Всесвітнього дня здоров’я) 

 година спілкування «Образи милосердя» ( до Міжнародного дня 

медсестер) 

 огляд періодичних видань «Профілактика та самодопомога при 

гіпертонії» ( до Міжнародних днів боротьби з гіпертонією та інсультом) 

  виставка-порада «Цілюща сила трав при алергії» (до Всесвітнього  дня 

боротьби проти астми і алергії) 

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

медпрацівника) 

                              З екологічного виховання: 

 година спілкування «Вода – безцінний дар природи» ( до Всесвітнього дня 

води) 

 екологічна година «За нас ніхто планету не врятує» ( до Дня Землі) 
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 виставка-пам’ять «Порожня зоня, край мовчання» ( до річниці аварії на 

Чорнобильській АЕС) 

 екологічний діалог «Ми люди, поки є природа» ( до Всесвітнього дня 

охорони навколишнього середовища). 

                        Для популяризації літератури краєзнавчої тематики: 

 книжково-ілюстративна виставка-екскурсія «Місто моє над Десною, 

древнє і юне завжди»       ( до Дня міста) 

 віртуальна екскурсія «Хранителі історії» (до 100-річчя краєзнавчого 

музею та 30-річчя музею-заповіднику «Слова о полку Ігоревім») 

 книжкова виставка «Сторінки історії медицини Чернігівщини» 

 етнографічний дилижанс «Край, овіяний легендами»  

 година цікавих повідомлень «Корифеї медицини – наші земляки»  

 ведення папок-накопичувачів «Новгород-Сіверське медколедж в пресі». 

 

          Бібліотекар є членом педагогічної ради коледжу, 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 коледжу.  

    В приміщенні бібліотеки зроблено поточний ремонт, користувачі мають 

доступ до Інтернету та ксероксу. 

    Бібліотекар підтримує тісний зв’язок з бібліотеками міста, цікавиться 

досвідом роботи бібліотек навчальних закладів області і України, 

використовує його в своїй роботі, приймає активну участь в семінарах 

обласного методичного об’єднання бібліотекарів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 

в травні 2021 року пройшла  чергову атестацію на базі Чернігівської  НМОБ. 

 

Основні контрольні і якісні показники роботи бібліотеки 
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Кількість читачів всього:                                          440 

із них: студентів :                                                       312 

 співробітників:                                                 30 

          лікарів:                                                              39 

          середніх медичних працівників:                    47 

Кількість відвідувань:                                               5830 

Кількість книговидач:                                               13792  

із них: медичної літератури :                                    9328 

 читаність:                                                          31,3 

 обертаність:                                                      0,5 

Книгозабезпечення: 

 відсоток охоплення бібліотечним обслуговуванням:                 100 % 

 відсоток забезпечення підручниками 

           (медичними і загальноосвітніми):                                                100% 

 

Відомості про книжковий фонд 

Всього у фонді:                                                           27360 

із них: книжковий фонд:                                            25495 

 в т.ч. навчальний фонд:                                   13855 

           журналів:                                                          1865 

Надійшло за 2018-2019 навчальний рік всього:      97 

Кількість у фонді: 

 підручників:                                                                        13855 

 суспільної літератури:                                                        1641 

          літератури з природознавства і математики:                    1366 

          технічної та сільськогосподарської літератури:               257 

          літератури з мистецтва і спорту:                                        436 

 медичної літератури:                                                           10417 

 художньої літератури, літератури з мовознавства 

          та літературознавства:                                                         13243 
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                                          ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

Велика увага в медичному училищі приділяється фізичному вихованню 

студентів. Органiзацiя навчально-виховного процесу з фiзичного виховання  

базується на Законах Украни  “Про освiту”,  “Про вищу освiту”, «Про фахову 

передвищу освіту», “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.  

    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. 

    Команда навчального закладу  брала активну участь у міських, районних 

та змаганнях. 
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РОБОТА ПСИХОЛОГА 

сновними напрямками роботи практичного психолога в медичному коледжі 

залишаються: 

 Просвітницька і методична робота;  

 Психодіагностика;  

 Психокорекція;  

 Консультування.    

Просвітницька робота реалізована у формі: 

 Лекцій на теми:   

- «Дай руку, першокурснику»; 

- «Особливості адаптації до навчання студентів-першокурсників»;  

- «Правила і культура поведінки в навчальному закладі»; 

 Засідання круглого столу: 

- «Не потрібно боятися, потрібно знати» 

 Бесід, диспутів: 

- «Профілактика передекзаменаційного стресу»;  

- «Законний шлюб чи громадянський… Ранні шлюби: “за” і “проти”…»; 

- «Булінг – насильство чи жарти?» 

 Тематичних вечорів:  

- «Маски булінгу. Що робити, якщо ти став жертвою булінгу?»  

- «Профілактика булінгу» 

 Онлайн-журналів : 

- «Палити чи не палити»; 

 Тренінг: 

- «Моє здоров’я – моя цінність» 

 Виступів на засіданні адмінради: 

-  «Психологічні аспекти дистанційної педагогічної взаємодії в умовах 

карантину»; 

- «Організація індивідуальної психологічної роботи з учасниками навчально-

виховного процесу» 
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Психологічна діагностика традиційно включила в себе дослідження 

адаптації студентів першого курсу, виявлення підлітків і молоді девіантної 

поведінки та 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). 

Проведені психологічні тренінги як форма психологічної підтримки 

студентів: 

- «Згуртування студентів в єдиний колектив» ; 

- «Адаптація та студентство»;  

-  «Тренінг ефективного спілкування»; 

-  «Вплив шкідливих звичок на емоційний стан людини»; 

- «Запобігання та протидія насильству»; 

- «Лідерство. Формальний та неформальний авторитет»; 

- «Обдарованість-це»; 

- «Емоції в житті людини» 

Психологічний семінар для викладачів:  

- "Сучасний учень і шляхи взаємодії із ним"; 

- «Формування активної життєвої позиції. Вміння спілкуватись» 

Консультації - групові та індивідуальні: 

Групові консультації були проведені з таких тем: 

- «Єдиний організм: створення й розвиток коллективу групи»  

- «Сенс життя»  

- Дистанційні онлайн-консультації студентам, батькам, викладачам «Як 

прожити в умовах ізоляції», «Профілактика стресів». 

Тематику індивідуальних консультацій визначає сам студент. В цьому 

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

порозумітися з батьками, причини виникнення агресії стосовно певних 

людей та ін.);  

-  психологічні особливості самої людини (як подолати сором’язливість, як 

стати успішним та ін.);  

- діагностика особистості (прохання дати тести);  

- різні життєві ситуації (прохання надати пораду про те, як краще вчинити в 

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

визначеності, стосунків із партнером, переживання психологічних травм).   

З керівниками перших курсів проведені індивідуальні консультації: «Єдиний 

організм: створення й розвиток коллективу групи».  

Психологічна корекція реалізувалася через тренінги, бесіди, 

консультації. 

Корекційні заняття проводились з дезадаптованими студентами, з 

підлітками, які потребують особливої уваги, та які мають низький рівень 

готовності до навчання в медичному коледжі, обдарованими студентами та 

інвалідами або позбавленими батьківського піклування. Це тренінги «Як 

опанувати свій емоційний стан під час підготовки та складання ЗНО, Крок 

М» 

- «Способи  подолання  стресу в період  підготовки  та здачі іспитів,  ЗНО».   

Проводилась також робота з батьками студентів та викладачами. 

Так як робота проводилась в умовах дистанційного навчання, то робота 

з батьками та викладачами в більшості випадків проводилась через 

телефонну розмову (індивідуальна консультація або бесіда телефоном).  

Батьки та викладачі зверталися до психолога з такими питаннями, як: 

-  труднощі у навчанні дітей (особливо це стосується 

дистанційного навчання); 

- асоціальні прояви у поведінці дітей; 

- профілактика шкідливих звичок; 

- взаємовідносини в системі «вчитель-учень» 
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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. 

Створені рекомендації для батьків «Що робити, якщо ви дізнались, що 

ваша дитина стала жертвою булінгу?», для викладачів «Як спонукати 

студентів чесно й самостійно виконувати завдання», для студентів «Як 

правильно організувати власну навчальну діяльність?», «Як не стати 

жертвою булінгу або що робити якщо ти став жертвою булінгу?»,  

 Досить багато часу в  виділено на самоосвіту психолога: за час 

карантину переглянуто велику кількість онлайн-вебінарів на платформі 

«Всеосвіта». 

 

РОБОТА МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ 

У 2020-21 н.р.робота медичної сестри була спрямована на виконання 

плану роботи медичного кабінету, затвердженого директором медичного 

коледжу.  

Одним із основних розділів роботи медичної сестри в медичному 

коледжі є лікувально-профілактична та оздоровча робота, яка включає в себе 

організацію проведення медичного огляду студентів для оцінки стану їхнього 

здоров’я та визначення медичної групи для занять фізичною культурою на 

початку навчального року та протягом всього навчального року перед 

проходженням виробничої  (переддипломної) практики та під час організації 

спортивно-оздоровчих заходів.  

Аналіз результатів медичного огляду студентів Новгород-Сіверського 

медичного училища за 2020-2021 н.р. свідчить про зменшення, хоч і 

незначне, контингенту студентів, що відноситься до спеціальних медичних 

груп, в порівнянні з минулими роками.  

Так, медичне обстеження у 2020 році пройшло 199 студентів (в 

минулому році – 248 студентів). З них основну групу склали 50,8%  (в 

минулому році основна група - 43%). 
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По структурі захворювань на першому місці, як і в минулому році – 

хвороби нервової системи – ВСД – 52 випадки (62,7%) , в минулому році – 

19,2%; ІІ місце – по 6 випадків (7,2%) - хвороби очей (в минулому році –

5,3%) та опорно-рухового апарату (в минулому році – 1,9%); третє місце 

займають хвороби сечостатевої системи – 5 студентів (6%), в минулому році 

– 2,9%, далі – хвороби дихальної системи – 4,8%, серцево-судинної та 

ендокринної системи – 3,6%, інші хвороби – 2,5%; захворювання лор-органів 

– 1,2%. Відсутні студенти з хворобами крові та шлунково-кишкового тракту. 

Протягом навчального року проводився амбулаторний прийом 

студентів та надавалась медична допомога тим, хто її потребував. 

Профілактичні щеплення студентам в медичному коледжі  зазвичай 

проводяться згідно з календарем щеплень. Але в зв’язку з тим, що навчання 

проводилось в умовах карантину (дистанційно), тож студенти знаходились 

вдома, через що щеплень в цьому році зроблено мало.  

Протягом навчального року проводився контроль за флюорографічним 

обстеженням  всіх працівників коледжу та студентів. Медичний огляд 

працівників в цьому році через карантинні заходи був необов’язковим, тож 

не всі працівники його пройшли. 

З метою покращення здоров’я студентів в коледжі проводиться 

просвітницька робота: лекції та бесіди для студентів на теми: 

- «Як не захворіти і вберегти себе та рідних?. Профілактика Ковід 19»; 

- «Обережно! Ковід 19!»; 

- «Профілактика СНІДу, туберкульозу, сказу»; 

- «Здоровий спосіб життя, загартування організму»; 

- «Вимоги до харчового раціону підлітка»; 

«Профілактика гострих кишкових захворювань».   

З метою профілактики  ранньої вагітності, хвороб, що передаються 

статевим шляхом, медичною сестрою проведені бесіди зі студентами з 

заданих тем. 
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Для збереження здоров’я важливу роль відіграє дотримання санітарно-

гігієнічних умов. Тому медичною службою протягом навчального року 

проводилась така санітарно-гігієнічна робота, як: 

- контроль за санітарним станом приміщень коледжу, кімнат гуртожитку; 

- контроль за режимом вологого прибирання, провітрюванням аудиторій; 

- контроль температурного режиму. 

Медична служба коледжу працює у тісній взаємодії з адміністрацією, 

викладачами, керівниками груп, систематично здійснює обмін інформацією з 

питань, які належать до її компетенції,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 коледжу у 2020-2021 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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