
ЗВІТ ДИРЕКТОРА
Комунального закладу освіти 

Полтавський базовий медичний фаховий коледж 
Полтавської обласної ради

кандидата медичних наук Синенко Олени Анатоліївни 
про результати виконання умов контракту, Статуту навчального закладу, 

показників ефективності підготовки педагогічних кадрів, показників 
ефективності використання державного майна та дотримання 

законодавства у сфері діяльності навчального закладу за 2020 р.

Відповідно до нормативно-правової бази діяльності щодо здійснення 
освітньої діяльності у сфері вищої, фахової передвищої освіти, Полтавський 
базовий медичний фаховий коледж надає освітні послуги за наступними 
найменуваннями галузі знань та спеціальностей (освітньо-кваліфікаційний рівень 
та форма навчання):

-  Медсестринство/Лікувальна справа (молодший спеціаліст, денна);
-  Медсестринство/Сестринська справа (молодший спеціаліст, денна);
-  Відділення підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною 

освітою.
Сертифікат - серія НД-І, № 1784146, Ліцензія - серія ЗД І № 021420. Термін дії 

сертифікату до 15.01.2026 р. Витяг ВО№00711-016201 з Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності закладу 
освіти у сфері вищої освіти. Наказ МОН №309л від 25.02.2016. Сертифікат про 
акредитацію - серія НД № 1790000. Термін дії до 01.07.2027р

Коледж -  самостійний статутний суб’єкт, має права юридичної особи, 
рахунки в установах банку, печатку і штампи, веде самостійний баланс, діє на 
підставі чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про освіту» і 
«Про фахову передвищу освіту», нормативних актів Міністерства освіти і науки 
України та Міністерства охорони здоров’я України.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України № 182 від 
02.1 1.1990 року Кременчуцький медичний коледж, Лохвицьке медичне училище, 
Лубенське медичне училище входять до Полтавського базового медичного 
коледжу.

Я , Синенко Олена Анатоліївна, призначена на посаду директора 
Полтавського базового медичного фахового коледжу згідно з контрактом № 548 
Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2017 року по 1 1 жовтня 2022 
року. Безпосередньо та через органи управління навчальним закладом здійснюю 
поточне управління коледжем, забезпечую його ефективну діяльність, реалізую 
державну політику в галузі освіти на засадах єдиноначальності та колегіальності 
прийняття рішень.

Самостійно, у межах повноважень, установлених законодавством, 
Статутом Полтавського базового медичного фахового коледжу та згідно з 
контрактом № 548 Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 2017 
року, вирішувалися всі питання поточного керівництва діяльністю навчального 
закладу.



У 2020 р. навчальний процес забезпечувало 69 викладачів, з них штатних 
- 61, серед них: 7 кандидатів наук (штатних), 2 доцента, 7 викладачів мають 
педагогічне звання «викладач - методист», 1 викладач -  педагогічне звання 
«старший викладач», 38 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 
викладачів - першу кваліфікаційну категорію; 2 працівника мають звання 
«Заслужений працівник освіти».

Все це засвідчує про якісний склад кадрового забезпечення навчального
закладу.

У коледжі систематично проводиться контроль за виконанням навчальних 
планів та програм. Контролюється дотримання штатно - фінансової дисципліни 
всіма підрозділами; контролюється якість роботи викладачів, організація 
навчально-виховної та культурно-масової роботи, стан фізичного виховання та 
здоров'я працівників і студентів.

Умови колективного договору та Статуту Полтавського базового 
медичного фахового коледжу, затвердженого 06 жовтня 2020 року, виконувалися 
в повному обсязі.

Постійно проводяться заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення 
договірної, трудової дисципліни. На кожному робочому місці забезпечено 
належні умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також були 
дотримані права працівників, гарантованих законодавством «Про працю». 
Розроблені посадові обов’язки кожного працівника, керівників структурних 
підрозділів.

Викладачі коледжу покращують свій професійний рівень шляхом стажування 
та підвищення кваліфікації з дисциплін, слідкують за новинками педагогічної та 
медичної літератури, постійно відвідують творчі, наукові, методичні семінари, 
тренінги, симпозіуми, конференції тощо, що підвищує науковість освітнього 
процесу. Обов'язковими для викладачів клінічних дисциплін є стажування на 
базах лікувальних закладів практичної охорони здоров’я.

За постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 
(зі змінами від 27 грудня 2019 № 1133) усі викладачі пройшли підвищення 
кваліфікації та отримали знання щодо застосування дослідницьких, проективних, 
інтенсивних, імітаційних, дискусійних технологій навчання під час викладання 
навчальних дисциплін. Таким чином забезпечений процес підвищення 
кваліфікації педагогів, викладачів-лікарів, проведено довгострокове та 
короткострокове підвищення кваліфікації у формі очного, очно-дистанційного, 
онлайн навчання та стажування (зокрема, до 30 годин щорічно). План 
підвищення кваліфікації виконано на 111,5%.

Навчальний процес у коледжі був організований з урахуванням можливостей 
сучасних педагогічних та інформаційних технологій навчання та зорієнтований на 
формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного 
оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і 
розвитку в професійній, соціально-культурній сферах, у галузях практичної 
медицини та фармації, технологій, системах управління та організації праці в 
умовах ринкової економіки.

Реалізуючи методичну проблему «Формування конкурентоспроможності 
майбутнього фахівця шляхом упровадження вітагенних технологій та підвищення 
професійної компетентності викладачів» викладачі цілеспрямовано здійснювали



впровадження новітніх педагогічних технологій, розробляли нові, активні форми 
й методи навчання, навчальні комп’ютерні програми. Зверталася увага на 
дотримання основ особистісно-орієнтовного, мотивованого навчання, що 
забезпечує якість професійної й рівень освітньо-кваліфікаційної підготовки 
студентів. Важливі проблеми навчально-виховної та методичної роботи 
обговорювалися та вирішувалися на обласних науково-методичних конференціях: 
«Якість освіти -  складові успіху», «Роль і місце медичної сестри (фельдшера) в 
удосконаленні системи підготовки кадрів і покращенні якості медичної 
допомоги», «Покращення організації проведення практики в лікувально- 
профілактичних закладах», практичних тренінгах з актуальних проблем 
медсестринства, майстер-класах «Особливості педагогічного спілкування 
викладачів із сучасними студентами», «Використання STEM-технологій для 
формування ключових та предметних компетенцій на заняттях», «Сучасному 
заняттю -  наукову організацію, високу якість», навчальному тренінгу «Basic Life 
Support (BLS), груповому тренінгу «Профілактика та подолання синдрому 
професійного вигорання», семінарі «Педагогічна творчість: проблеми розвитку і 
досвід», у творчій лабораторії викладачів «Методична скринька: виставка -  огляд 
напрацювань викладачів».

Матеріали конференцій та семінарів укладені до інформаційно- 
методичних вісників базовим методичним кабінетом №168-178.

Засідання педагогічної ради коледжу проводились згідно Плану роботи 
коледжу.

Важливим напрямком методичної роботи у коледжі є забезпечення освітньої 
діяльності необхідним програмним і навчально-методичним обладнанням до 
занять змішаного і дистанційного навчання, яке всі викладачі розмістили на 
платформі MOODLE .

Важливі проблеми навчально-виховної та методичної роботи 
обговорювалися та вирішувалися на міжнародних, всеукраїнських, обласних 
науково-методичних конференціях, тренінгах, семінарах. Кількість публікацій 
статей в журнахох -100, в газетах -  2

У 2020 році загальна кількість найменувань методичних робіт складає 424.
Майстерність викладача проявляється перш за все в умінні організувати 

навчальний процес, по-особливому підійти до студента, запалити його думку, 
схвилювати його, донести до нього свої знання. Тому однією з важливих ознак 
педагогічної майстерності є високий рівень педагогічної техніки. Для 
розповсюдження передового педагогічного досвіду в коледжі щорічно, після 
завершення навчального року, відбувається методичне об’єднання, на якому 
досвідчені, талановиті та харизматичні викладачі циклових комісій презентують 
свій педагогічний досвід

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 
зі змінами і доповненнями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників», у 2020 році у коледжі атестувалося 16 педагогічних 
працівників.

У коледжі належна увага приділяється проведенню наукових досліджень, 
поновленню та удосконаленню педагогічних навичок викладачів на підґрунті 
відповідних програм підвищення кваліфікації, стимулюється систематичне



внесення в навчальний процес інноваційних елементів; сучасних методів 
викладання і навчання.

278 студентів коледжу займаються в предметних гуртках, що складає 
48,2%. Науково-дослідницькою роботою займається 31 студент, що складає 1 1%.
У коледжі щорічно відбувається студентська науково-практична конференція «Я 
-  майбутній фахівець». Завдання якої є:

-  стимулювання інтересу до наукової діяльності;
-  розвиток здібностей до експериментального дослідження;
-  навички представлення результатів навчально-дослідницької діяльності;
-  оволодіння навичками публічного виступу та ораторської майстерності,
-  вміння відповідати на запитання аудиторії;
-  виявлення талановитих, обдарованих студентів.

Виконані показники ефективності використання державного майна і 
доходу, а також показники збереження майнового стану навчального закладу, 
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 883 
(пункти: 2,3,4,6,8,9,1 1).

Своєчасно здійснювалися розрахунки з установами, організаціями,банками, 
постачальниками тепло та енергоносіїв, іншими організаціями.

Своєчасно та в повному обсязі виконані платежі до бюджету, включаючи 
внески до Пенсійного фонду, кошториси доходів і видатків навчального закладу. 
Порядок обслуговування і використання бюджетнихкоштів, укладання договорів 
оренди нерухомого майна, закріпленого за навчальним закладом, було 
дотримано.

Забезпечувалося своєчасне складання в установленому порядку річного 
кошторису доходів і видатків навчального закладу та подача його на 
затвердження до Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА.

Заборгованості перед працівниками по заробітній платі немає, отримані 
оздоровчі, премії та винагорода, за результатами роботи за рік. Відсутня також 
заборгованість за спожиті енергоносії. У 2020 року проводилась індексація 
стипендії студентам.

У повному обсязі проведені розрахунки зі студентами по виплаті стипендії, 
харчування, одягу та взуття дітям-сирогам.

Кошторисом на 2020 рік затверджено 20269,6 тис.грн, а саме: 
заробітна плата з нарахуванням 15577,1 тис. грн, що становить 76,8%; 
комунальні послуги 476,5 тис. грн, що становить 2,4%; стипендіальне 
забезпечення 2842,3 тис. грн, що становить 14,0%; інші виплати населенню 60,4 
тис. грн, що становить 0,3%; поточні видатки 13 13,3 тис. ірн - становить 6,5%.

Закупівлі товарів та послуг проводиться з використанням електронної 
системи закупівель і за 9 місяців 2020 року укладено договорів на суму 1 193,00 
тис. грн.

У 2020 р. матеріально-технічна база кабінетів і лабораторій поповнилася 
новими меблями, дошками, телевізорами. Протягом 2020 р. були проведені 
поточні ремонти: всіх аудиторій та кабінетів, коридорів.

Прийом до Полтавського базового медичного фахового коледжу у 
2020 році здійснювався відповідно до законодавства України та умов прийому на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого 
бакалавра, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30



жовтня 2019 року №1350, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 17 
січня 2020 №49/34332 зі змінами затвердженими наказом МОН від 03 червня 
2020 р. №753, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 червня 2020 р. 
за № 586/34869 та ІІравил прийому до медичних коледжів та училищ Полтавської 
області. Формування контингенту студентів медичного коледжу протягом 
навчального року стало одним із головних завдань виховної і профорієнтаційної 
роботи. Були розроблені конкретні заходи, затверджені на засіданнях 
педагогічної ради, які направлені на зниження негативних тенденцій у 
формуванні контингенту студентів:

-  профорієнтаційну роботу серед сільської молоді;
-  залучення до роботи студентів-вигіускників;
-  проведення сумісних заходів із закладами міста.

Протягом року проводились конференції для абітурієнтів, «Школи для 
абітурієнтів»; виступи членів приймальної комісії на телебаченні, до районних та 
обласних газет подавалися оголошення про “День відкритих дверей”, які 
проводилися під час шкільних канікул, у вихідні дні, у період карантину 
проходили Дні відкритих дверей, це дало можливість майбутнім випускникам 
шкіл відвідати навчальний заклад, ознайомитися з їх матеріальною базою, 
умовами навчання, із заздалегідь розробленими та затвердженими правилами 
прийому.

Постійно проводиться навчально-виховна робота з підготовки фахівців 
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно з Державним стандартом 
якості освіти.

Державне замовлення з підготовки спеціалістів виконано в повному обсязі 
з усіх спеціальностей. Загальна кількість зарахованих у 2020 р. становила 179 
студентів - ліцензійні вимоги дотримані майже в повному обсязі. Випускники 
коледжу мають 100% можливість працевлаштування.

До комплексу заходів щодо дотримання прав та законних інтересів осіб 
з особливими потребами, їх соціального захисту та підтримки належить 
індивідуальна робота зі студентами цієї категорії з метою вивчення духовного 
світу дитини, його оточення, стосунків з опікунами, батьками, матеріального 
стану, потреб, виявлення здібностей, таланту та їх розвиток шляхом залучення до 
участі у гуртках та секціях; надання матеріальної допомоги, безкоштовного 
харчування, соціальних виплат.

У коледжі навчалося 2 студента -  сиріти, 8 - позбавлених батьківського 
піклування; 13 -інвалідів; 1 - студент з малозабезпеченої сім'ї, 6 -  мають статус 
внутрішньопереміщених осіб, 28 - студенти батьки яких є учасниками бойових 
дій.

Студенти цих категорій протягом навчального року при потребі (зверненні) 
отримували матеріальну допомогу за рахунок коштів стипендіального фонду та 
студентського профкому.

Дані категорії студентів отримали новорічні подарунки (за рахунок 
профкому), забезпечуються пільговими квитками в театри, кінотеатри та інші 
місця відпочинку. Діти - сироти, студенти із малозабезпечених сімей та інші 
студенти із соціально вразливих категорій знаходяться під постійною моєю 
увагою, увагою кураторів, соціального педагога, практичного психолога та 
профспілкового комітету студентів коледжу.



Для профілактичної роботи із проблемними студентами, до складу 
яких входять і студенти-сироти та студенти, позбавлені батьківського 
піклування,в навчальному закладі працює соціально - педагогічна служба, яка є 
дорадчим органом ради з профілактики правопорушень, метою якої є: 
соціально-педагогічна профілактика, допомога та реабілітація; система 
превентивних дій, які спрямовані на розвиток умінь і формування навичок 
орієнтації у складних життєвих ситуаціях, попередження соціальних наслідків 
сирітства, соціальної відокремленості, асоціальної поведінки.

На виконання положень Закону України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) в коледжі 
функціонує Антикорупційна програма, що відображає підтримку Міністерства 
освіти і науки, антикорупційної стратегії держави та забезпечує здійснення 
належного управління, підтриманняділової репутації коледжу.

Вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії корупції дотримані 
в повному обсязі.

Зі студентами коледжу постійно відповідальною особою проводяться 
бесіди та анкетування щодо наявності корупційних правопорушень в коледжі, в 
результаті чого корупційних правопорушень не виявлено. До працівників 
коледжу були доведені основні положення Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» та зміни до нього, роз'яснено порядок 
заповнення декларації про майно, доходи, витратні зобов’язання фінансового 
характеру та строки їх подання до відділу кадрів. Крім того, декларантів 
попереджено про відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері 
запобігання і протидії корупції. Виготовлені бланки Декларацій було роздано 
декларантам. Бухгалтерію коледжу було зобов’язано підготувати довідки про 
доходи працівників для їх використання під час заповнення Декларацій. 
Декларанти, такі як директор коледжу, його заступники та головний бухгалтер, 
подали заповнені Декларації на підставі довідок про доходи, що були видані у 
строк, передбачений Законом. Керівником підрозділу проведено перевірку 
фактів своєчасності подання Декларацій, перевірку Декларацій на наявність 
конфлікту інтересів, здійснення логічного та арифметичного контролю 
декларацій. Оригінали декларації було направлено до контролюючого органудля 
перевірки внесених відомостей, за результатами якої невідповідностей не 
виявлено. Копії заповнених декларацій зберігаються в особових справах 
працівників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 1.01.2012 
№ 16.

З метою здійснення контролю за недопущенням конфлікту інтересів та 
зловживання службовим становищем, керівником підрозділу систематично 
перевіряються проекти наказів, які видаються коледжем.

Фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційного правопорушення, 
перевіркою не виявлено. Повідомлень щодо причетності працівників 
Полтавського базового медичного до вчинення корупційних правопорушень не 
надходило. Не виявлено також осіб, яких за звітний період притягнуто до 
кримінальної, адміністративної, цивільно - правової та дисциплінарної 
відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та осіб, яких 
звільнено з посади за вчинення корупційних правопорушень.

Головна мета бібліотеки -  надання допомоги студентам і викладачам у



забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Успішна реалізація цієї мети можлива 
лише за умови грамотного планування всієї діяльності бібліотеки.

Всього у фонді бібліотеки Полтавського базового медичного коледжу 
43776 од. зб. на суму 474239 гр. 32 коп. Було передплачено 36 періодичних 
видань на суму 30336 грн.

Навчальний процес у коледжі здійснюється у нерозривному поєднанні з 
виховним процесом, який полягає в проведенні як аудиторної, так і 
позааудиторної роботи для виховання духовної культури особистості та 
створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції, 
прагнення до здорового способу життя, поваги до Конституції, законодавства 
України, державної символіки, збереження і продовження українських 
культурно-історичних традицій.

Напрямки виховної роботи Полтавського базового медичного фахового 
коледжу включені в плани, є доцільними і забезпечують формування активної 
життєвої позиції студента.

Зміст, форми і методи виховної роботи визначаються відповідно до вікових 
особливостей студентів.

Національно-патріотичне виховання пронизує весь навчально-виховний 
процес, органічно поєднуючи громадянське, моральне, родинно-сімейне, 
естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове, базується на національній 
історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і 
громадянських обов'язків, відповідальності за власне майбутнє та долю країни; 
охоплює всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяє формуванню у 
студентів національних та загальнолюдських духовних цінностей, особистісних 
якостей, що притаманні громадянину України.

Студенти розвивають свій інтелект, творчі здібності, збагачують свій 
естетичний досвід, виявляють здатність до розвитку пізнавальних, 
організаторських, природоохоронних, наукових вмінь у роботі наукового 
студентського товариства «Я -  майбутній фахівець», предметних гуртках, 
Студентській раді, лекторіях: «Ми і закон», «Книга -  джерело знань», 
«Університет здоров’я», волонтерському загоні «Турбота», русі «Моя земля -  
земля моїх батьків. Крім того, цьому сприяє участь студентів у різноманітних 
заходах: Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з біології, Всеукраїнському конкурсі 
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натурал істинного 
напряму, Міжнародному конкурсі з української мови імені ГІ.Яцика, 
Всеукраїнській онлайн-конференції з англійської мови, мовно - літературному 
конкурсі імені Тараса Шевченка, Всеукраїнському національно - патріотичному 
конкурсі «Я - козацького роду», Всеукраїнському національно-патріотичному 
конкурсі «Я - Людина», засіданнях літературної студії «Слово», зустрічах 
студентів з творчими людьми, письменниками, поетами, художниками, 
конкурсах на кращого поета -  початківця.

За поточний рік було проведено ряд різноманітних культурно-масових 
заходів, які сприяли всебічному розвитку та вдосконаленню творчих здібностей 
студентської молоді.

Систематично проводилася належна робота з превентивного виховання та 
профілактики шкідливих явищ серед студентів коледжу.

Для активізації і популяризації творчої діяльності студентів коледжу,



формування художньо-естетичних смаків, високої культури аматорського 
мистецтва, виховання національної самосвідомості, сприяння розвитку творчої 
особистості в навчальному закладі працюють три колективи художньої 
самодіяльності.

Для самореалізації студентів, виявлення і реалізації в них творчих, 
лідерських здібностей, формування кращих моральних якостей, заохочення 
студентів до якісного навчання, зростання їх соціальної активності та 
відповідальності за доручену справу, відстоювання своїх прав та представництва 
в навчальному закладі функціонує студентська Рада самоврядування. За звітний 
період студентська Рада самоврядування організовувала День студентського 
самоврядування, проводила благодійні акції, брала участь у роботі Ради з 
профілактики правопорушень, роботі педагогічних рад, сприяла організації 
проведення заходів до календарних дат, брали участь в організації дозвілля 
студентів коледжу.

Соціально-психологічна служба коледжу тісно співпрацює з міським 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, службою у справах дітей 
Полтавської міської ради, міжнародними благодійними організаціями.

Питання вдосконалення виховної роботи розглядалися на засіданні 
циклової комісії керівників груп, засіданнях педагогічної ради «Про затвердження 
плану заходів коледжу, спрямованих на запобігання корупційним і злочинним 
проявам», «Студентське самоврядування -  один із чинників демократизації 
навчально-виховного процесу», «Профорієнтаційна робота - успішне майбутнє 
коледжу», «Стан виховної роботи: результативність культурно-масової та 
спортивної роботи в коледжі», нарадах при директорі, засіданнях Студентської 
ради.

Директор Полтавського базового 
медичного коледжу, к.мед.н Олена СИНЕНКО


