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Освітня діяльность коледжу

Діяльність Полтавського базового медичного фахового коледжу у 2021 році була 
спрямована на реалізацію завдань Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову 
предвищу освіту», «Про повну загальну середню освіту» та на виконання Концепції 
освітньої діяльності і розвитку коледжу. Відповідно до пунктів Концепції за звітний 
період є відповідні результати.

Підготовка студентства до життєдіяльності в інформаційному суспільстві 
здійснюється через запровадження технологій дистанційного навчання із 
застосуванням в освітньому процесі та бібліотечній справі інформаційно- 
комунікаційних технологій поряд з традиційними формами та засобами 
(використання платформи дистанційного навчання Moodle, Zoom, Meet, На Урок, 
Всеосвіта та інші). На платформі Moodle розміщені матеріали з усіх зі спеціальності 
223 Медсестринсгво, за якими здійснюється підготовка фахівців у Коледжі.

Поліпшення якісного складу педагогічних кадрів відбулося шляхом залучення 
до викладацької діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників і 
провідних фахівців. В 2021 році були прийняті на роботу викладачі клінічних 
дисциплін: Гусак Я.Ю., Дмитренко Л.М., Козіна Н.М., Роненко К.В., Бражник С.С., 
Васильєва Л.А., Сідельнікова І.Ю.; та викладачі загальноосвітньої підготовки:
Корнет А.В., та Кухта В.В., Агеева М.Р.

Завдання, напрямки та шляхи розвитку Коледжу 
Головними завданнями освітньої діяльності Коледжу у 2021 році були:

-  впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, 
спрямованих на особистісно орієнтоване навчання;

-  підвищення рівеня професійної кваліфікації педагогічних працівників відповідно 
до ціннісно-культурологічної, комунікативної, діяльнісно-розвивальної, соціально 
означеної парадигми освіти;

-  поглиблення та розширення науково-методичної, експериментальної та 
дослідницької роботи студентів;

-  розширення інформаційного простору для задоволення потреб кожного учасника 
навчально-виховного процесу, проведення методичних заходів, спрямованих на 
розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного 
педагогічного досвіду та узагальнення його;

-  зосереджєення уваги педагогів на підготовці науково-методичного та навчально- 
організаційного забезпечення самостійної роботи студентів.

З метою підвищення кваліфікації викладачі Полтавського базового медичного 
фахового коледжу на базі Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В. (Петроградського пройшли тренінг «Активні та 
інтерактивні методи навчання у закладі фахової передвищої освіти» та отримали 
відповідні сертифікати. Також викладачі у 2021 році проходили курси-практикуми на 
базі ДУ Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти, Сумського 
державного університету та стажування на базах Полтавського національного 
педагогічного університету ім. В.Г. Короленка, Полтавськог о державного медичного
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університету.
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», «Університет здоров’я», волонтерському загоні «Турбота». Крім того, цьому 
сприяє участь студентів у різноманітних заходах:
Всеукраїнському дитячому фестивалі мистецтв «Лавина Талантів» (3 місце -  
Сфименко Артем). Всеукраїнському фестивалі -  конкурсі мистецтв «Талановитий 
Я» (2 місце -  Півторипавло ілона). Фестивалі Талантів м. Переяслав та в 
Міжнародному фестивалі мистецтв «Зоряна брама» (1 місце -  Шкурупій Дар’я) 
Всеукраїнській інтернет-олімніаді з української мови на сайті «Всеосвіта» (І місце -  
Анкірська Софія, II місце -  Півень Катерина, III місце -  Пашко Єлизавета). 
Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з біології на сайті «На урок» (II місце -  Сфименко 
Артем, III місце -  Сіроштан Сніжана); олімпіаді з англійської мови (диплом 2 
ступеня -  Косімова Лола, Сфименко Артем, диплом III ступеня -  Нікітенко 
Маргарита, Романова Анастасія); з мистецтва, правознавства та зарубіжної 
літератури (диплом II ступеня здобув Сфименко Артем), з історії (Сфименко Артем 
посів III місце).
Національно-патріотичному інтернет-конкурсі «Ми роду козацького діти» 
Нікітенко Маргарита посіла II місце в номінації «Фото на козацьку тематику». 
Всеукраїнському конкурсі «Година Землі», що відбувався на сайті «На урок» 
(диплом І ступеня -  Дорогії Анастасія, дипломи II ступеня -  Сфименко Артем, 
Косімова Лола, Капустян Діана, диплом III ступеня -  Осколкова Валерія). 
Всеукраїнському конкурсі «Зимові свята в традиціях нашого народу» (Диплом 1 
ступеня здобули Зозуленко Марія, Роздабара Вероніка, Спінжар Надія, Стельмах 
Вікторія, Пономаренко Софія, Баландіна Наталія, Сфименко Артем, Пляченко 
Світлана. Диплом II ступеня здобули Біда Діана, Головко Поліна, Чуб Єлизавета, 
Зубенко Оксана, Касяновська Анастасія, Осколкова Валерія, Педченко Юліана, 
Косімова Лола, Романова Анастасія. Диплом III ступеня здобули Анкірська Софія, 
Уманська Анастасія, Пилипенко Марія, Семенова Валерія).
Конкурс екологічних проектів «Давайте, друзі, природу берегти» (І місце -  
Колодько Анастасія з роботою «Види пластику та його маркування», II місце -  
Бережецька Єлизавета, тема проекту «Вторинна переробка та сортування сміття», 
111 місце -  Васик Альона з роботою «Способи утилізації відходів»).
Міжнародному фестивалі «Black Diamond Festival» (м. Чернігів) І місце посіла 
Томко Кристина.
Всеукраїнському конкурсі індійського, циганського ганцю і фламенко «Намаете, 
досто! Пашэ Романи яг» дипломи І та II ступеня здобула Старокожко Іванна. 
Переможцем Всеукраїнських конкурсів до Дня Гідності та Свободи, «Захисника 
України», «Слово до слова» став Сфименко Артем.
У конкурсі на кращого декламатора поезій 1 місце вибороли Ірина ІГІирай, Артем 
Сфименко, Єлизавета Калантай, 2 місце посіли Пулькіна Ельвіра, Іваніїцева Валерія, 
З місце -  Крижановська Дар’я, Невмержицька Тетяна.
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У конкурсі «Краща ілюстрація до творів Лесі Українки» 1 місце посіла Єлизавета 
ІІашко, 2 місце -  Зубенко Оксана, 3 місце -  Чуб Єлизавета.
У коледжі велика увага приділяється вихованню любові до обраної професії. 

Цьому сприяють конкурси, вечори-зустрічі з випускниками, свята до Міжнародного 
дня медичної сестри, Дня медичного працівника, виховні години «Моя майбутня 
професія», робота наукового студентського товариства «Я-майбутній фахівець». У 
дистанційному форматі на платформі ZOOM, Google Meet викладачі продовжили 
роботу з обдарованими студентами і провели наукову студентську конференцію, на 
якій представили свої роботи:

1. Вплив здорового харчування на стан шлунково-кишкового тракту, та організм 
вцілому. (Виконавці: ІІогребняк В. Романенко К.. Науковий керівник: Шкурба 
Т.О.)

2. Доцільність вітамінотерапії при імунопатологічних станах та розладах нервової 
системи. (Виконавці: Калантай Є., Крижановська Д. Науковий керівник: Могила 
В.І.).

3. Утилізація медичних відходів. (Виконавець: Лук’яненко Д. Науковий керівник: 
Загорулько Г.А.)

4. Covid -  19: причини, наслідки, профілактика. (Виконавець: ІІогребняк В.. 
Науковий керівник: Єфименко Н.Р.)

5. Дистанційне навчання: психологічний аспект очима студентів. (Виконавець: 
Єфименко А. Науковий керівник: Єфименко Н.Р.)

6. Фізичний стан як показник здоров’я студентів. (Виконавець: ІІогребняк В. 
Науковий керівник: Сакевич В.І.)

7. Деякі аспекти формування репродуктивної функції у дівчат. (Виконавець: 
Калько В.. Науковий керівник: Цуканова З.А.)

8. Вплив режиму дня на стан здоров’я студентів. (Виконавець: Блажко Н.. 
Науковий керівник: Дорогейко Л.І.).

9. Особливості перебігу, прогнозу та лікування поєднаної та супутньої патології 
при захворюваннях внутрішніх органів з урахуванням вікових і тендерних 
аспектів. (Виконавці: М’яло Ю., Курган Я.. Науковий керівник: Кулай Н.І.).

10. Астенічний синдром у дітей з гіпертрофією лімфоглоткового кільця. 
(Виконавець: Юрченко Є. Науковий керівник: Редченко Л.В.).

1 1. Клініко-діагностичні особливості сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей. 
(Виконавець: Орленко В.. Науковий керівник: Редченко Л.В.).

12. Творчість Івана Карпенка-Карого як новий етап розвитку драматургії XIX 
століття. (Виконавець: Титаренко К. Науковий керівник: Каленіченко Є.В.)

13. Крилаті вислови латинського походження та їхнє значення. (Виконавець: 
Бебешко А.. Науковий керівник: Корнет А.В.).

14. Оцінка ризику кровотеч з ЛОР органів. (Виконавець: Яворський А.. Науковий 
керівник: Редченко Л.В.).

15. Вплив особливостей темпераменту на професійне становлення студента-медика. 
(Виконавець: Косімова Л. Науковий керівник: Чемісова Т.С.).

16. Значення англійської мови в сучасному світі. (Виконавець: Старокожко І.. 
Науковий керівник: Кухта В.В.).
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17. Василь Кричевський -  творець нового українського стилю в архітектурі. 
(Виконавець: Косімова Л. Науковий керівник: Дворнік С.І.).

18. Декартова система координат і сучасність. (Виконавці: Лук’яненко Д., 
Дорошенко О. Науковий керівник: Лук’яненко М.М.).

Враховуючи особливості розвитку обдарувань студентів, набуті навички, здатність до 
фізичного та морального саморозвитку, розвинені традиції здорового способу життя, 
безпеки життєдіяльності, розвиваємо спортивні обдарування студентів. Цьому у 2021 
році сприяла робота спортивних секцій та гуртків.

Навчально-тренувальна робота у спортивних секціях забезпечує різноманітну 
фізичну підготовку, підвищує рівень фізичної та розумової працездатності , зміцнює 
здоров’я. Одним з показників ефективності занять у спортивних секціях є динаміка 
спортивних результатів, особливо в диснанційному форматі навчання. Наші студенти 
долучилися до онлайн-марафону «Біжи, Полтавщино, біжи» та здобули призові місця. 
Серед фахових коледжів та технікумів Полтавщини І місце серед юнаків посів 
Іващенко Юрій (студент 211 групи), серед дівчат II місце -  Дорош Анастасія 
(студентка 212 групи ), III місце -  Анкірська Софія (студентка 1 12 групи).
У чемпіонаті Полтавської області з пауерліфтингу 1 місце з класичного жиму здобув
-  Джакелі Давид.
Серед студентів Полтавського базового медичного фахового коледжу відбулись 
змагання з настільного тенісу. Серед дівчат перемогу здобули: 
Ліпіна Анастасія (студентка 421 групи)-І місце; Дігтяр Альона (студентка 324 групи)
-  II місце; Сідько Анастасія (студентка 314 групи) -  III місце. 
Серед хлопців перемогу здобули: Лаврик Владислав (студент 221 групи) -  І місце; 
Пронженко Геннадій (студент 1 11 групи) -  II місце; 
Холод Вадим (студент 421 групи) -  III місце.
У змаганнях зі стрибків у довжину переможцями серед дівчат стали: 
І місце -  Назаренко Руслана (121 група); II місце -  Чумак Анастасія (21 1 група); 
III місце -  Заярна Катерина (221 група). Серед хлопців: І місце -  Доманський Ерік 
(111 група); II місце -  Максименко Денис (112 група); III місце -  Коломієць Даніїл 
(212 група).
У змаганнях з шашок переможцями стали: Кушнаревич Ірина (студентка 221 групи) 

1 місце; Калантай Слизавета (студентка 212 групи) -  II місце; Іваніщева Валерія 
(студентка 212 групи) -  111 місце.
У шахових змаганнях перемогу здобули: ГІоляков Микита (студент 21 1 групи) -  І 
місце; Артюх Володимир (студент 1 11 групи) -  II місце; Іваніна Владислав (студент 
221 групи) -  III місце. Коровянська Ольга (студентка 121 групи) -  І місце; Васик 
Альона -  (студентка 122 групи) -  II місце.
Художньо-естетичному вихованню студентів Коледжу сприяє робота гуртків 
художньої самодіяльності: «Театр пісні», «Salute».

З метою визначення якості знань для поточного і семестрового контролю, при 
підготовці до ДГІА у формі ЗНО та Ліцензійного іспиту КРОК М у 2021 році активно 
використовували комп'ютерну контрольно-моніторингову систему, постійно 
оновлювали навчальні завдання, тести, ситуаційні задачі з навчальних дисциплін.
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У 2021 році проведено оновлення та удосконалення сайту Коледжу з метою 
розширення поінформованості в різних населених пунктах про можливості і 
специфіку Коледжу.

Розвиток управління Коледжу
Визначним у розвитку управління Коледжем є забезпечення тісного 

співробітництва з Департаментом охорони здоров'я Полтавської обласної державної 
адміністрації, Департаментом науки і освіти Полтавської обласної державної 
адміністрації, науковими установами, іншими вищими навчальними закладами та 
закладами фахової перед вищої освіти, органами громадського самоврядування.

Управління освітньою діяльністю забезпечує:
-  створення рівних умов для молоді у здобутті освіти;
-  дотримання державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу освіти;
-  стимулювання творчого пошуку, новаторства викладачів;
-  можливість індивідуального загальнокультурного та професійного 

становлення здобувачів освіти;
-  ефективну діяльність Коледжу.

Методична робота в Коледжі
Методична робота спрямована на залучення нових знань з метою професійного 

розвитку педагога, піднесення ефективності навчально-виховного процесу в цілому. 
Метою методичної роботи Коледжу є забезпечення завдань концепції розвитку 
коледжу, що реалізується через постійне удосконалення навчально-виховного 
процесу, задоволення освітніх потреб викладачів, створення умов щодо їхнього 
фахового функціонування та особисгісної самореалізації, оволодіння ними сучасним 
змістом і технологіями навчання і виховання, методами наукового аналізу власної 
педагогічної діяльності, засобами вирішення педагогічних задач, спрямованих на 
розвиток особистості здобувана освіти, його соціалізації. Одним із провідних 
призначень методичної роботи є підвищення кваліфікації викладачів.

У 2021 році завданнями методичної роботи в Коледжі були:
забезпечення виконання вимог Державного освітнього стандарту підготовки
молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра;
оптимізація змісту та організації навчального процесу відповідно до вимог 
освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм 
спеціальностей, потреб системи охорони здоров’я;

-  удосконалення методики викладання навчальних дисциплін та використання 
інноваційних технологій навчання;

-  удосконалення змісту, форм, методів навчання та виховання студентів на основі 
принципів науковості, наступності та перспективності;
розвиток фахової майстерності викладачів-початківців, їх загальної культури, 
створення мотивації й умов для професійного вдосконалення;

-  інформаційне забезпечення педагогічних працівників із питань вищої освіти, 
педагогіки, психології, з досягнень науки і техніки, передового педагогічного та
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практичного досвіду;
-  організаційно-методична допомога в розвитку педагогічної творчості, 

впровадженні кращого передового методичного та педагогічного досвіду; 
створення умов для уніфікації навчально-методичного забезпечення дисциплін, 
розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій та 
наочних засобів навчання, тощо.

Форми методичної роботи:
колективні: засідання педагогічної ради; «Школа викладача-початківця»; 
методичне об'єднання голів циклових (предметної) комісій; психолого- 
педагогічні семінари (теоретичний семінар, семінар-тренінг); методичні 
виставки.

-  індивідуальні: самоосвіта викладачів; атестація викладачів; наставництво та 
стажування молодих спеціалістів; відвідування та взаємовідвідування 
навчальних занять; консультації методистів, досвідчених викладачів.

-  нетрадиційні: конкурсні виставки методичних розробок (занять, виховних 
заходів).

Поєднання освіти і науки відбувається через залучення до роботи в 
клінічних гуртках обдарованої студентської молоді, педагогічних працівників 
(Гурток з фармакології та медичної рецептури «Фармація», керівник Могила В.І.; 
гурток із основ медсестринства, керівник ІІІкурба Т.О.; гурток «Рецепти 
здоров’я», керівник Кулай Н.І.; гурток акушерства та гінекології, керівник 
Роненко К.В.; гурток з педіатрії, керівник Сорока Ю.Б.; гурток з хімії, керівник 
Кирнос О.О.).

У рамкам «Калейдоскопу педагогічних ідей» з метою організації обміну та 
поширення педагогічного досвіду викладачами медичних коледжів, училищ 
Полтавської області проводяться відкриті заняття. У Полтавському базовому 
медичному фаховому коледжі такі уроки провели Каленіченко С. В. та Загоруль- 
ко Г. А.

У процесі підготовки медичного працівника формуються професійні 
компетенції, які викладачі коледжу узагальнили у підготовці та друку навчально- 
методичних посібників:
Кока В.М., Козіна Н.М., ГІіскун О.І,, Стафійчук О.I I. з хірургії «Десмургія»; 
Синенко О.А., Штомпель В.Ю., Кулай Н.І., Суббота О.М., Гусак Я.Ю., 
Сідельнікова І.Ю., Захарченко Ю.В., Єфименко Н.Р. з внутрішньої медицини 
«Медсестринство в кардіології»;
Янко А.Л. з історії України для самостійної роботи студентів при підготовці до 
ДНА у формі ЗНО;
Сакевич В.І., Єфименко Н.Р. з фізіології;
Вахненко Н.С., Кухта В.В., Корнет А.В., Любич Т.Я. з англійської мови для 
самостійної роботи студентів при підготовці до ДПА у формі ЗНО;
Сапєгіна В.В. з фізичного виховання «Використання коригуючої гімнастики при 
порушеннях постави».

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

У 2021 році заплановано та атестовано 18 викладачів. Атестація пройшла у 
повній відповідності до вимог наказу Міністерства освіти та науки № 930 від 
6.10.2010 р. «Про затвердження Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників» та Змін до Типового положення (Наказ Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011 р.). Під час 
підготовки до атестації викладачі підготували та доповіли на педагогічних радах 
творчі звіти, у яких ділилися своїми знахідками, методичними доробками, 
знайомили інших викладачів з технологією власного досвіду. Викладачам 
присвоєні категорії:
встановлена «Спеціаліст І категорії» -  2
встановлена «Спеціаліст вищої категорії» -  1 
підтверджена «Спеціаліст вищої категорії» -  12 
підтвердження займаної посади керівного складу -  4

Виховна робота в Коледжі
Виховна робота в Полтавському базовому медичному коледжі 

здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», 
«Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту».

Нова стратегія виховання, окреслена в Постанові Кабінету Міністрів від 9 
жовтня 2020 року № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії 
національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки» спрямовує колектив 
на формування студента, як високоморальної особистості, яка уособлює 
українські традиції, культуру, сповідує європейські цінності, готова до
виконання обов’язку щодо захисту Батьківщини, її незалежності та 
територіальної цілісності.

Основна мета виховної роботи -  набуття молодим поколінням соціального 
досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 
високої культури міжнаціональних взаємин, формування громадянина - патріота, 
інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, яка плекає 
українські традиції, культуру, сповідує європейські цінності, готова до
виконання обов’язку щодо захисту Батьківщини, її незалежності та
територіальної цілісності.

Скоординована взаємодія всіх суб’єктів педагогічного процесу: 
адміністрації, викладацького складу та студентського самоврядування -  сприяє 
ефективній організації навчально-виховної діяльності студентів, задоволенню 
їхніх навчально-пізнавальних, пошуково-дослідницьких і культурних потреб, 
розвитку потенційних можливостей, креативності, здатності до
самовдосконалення.

Відповідно до плану виховної роботи коледжу розроблені плани виховної 
роботи всіх структур, плани щодо запобігання антисоціальним проявам, 
профілактики правопорушень серед студентської молоді, проводяться заходи
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щодо забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного розвитку студентів 
та соціального захисту студентів пільгових категорій.

Напрямки виховної роботи, включені в плани, є доцільними і забезпечують 
формування активної життєвої позиції студента.

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

Духовному зростанню студентів сприяє робота в русі «Моя земля -  земля 
моїх батьків». Студенти ведуть пошукову роботу щодо збору матеріалів «Герої 
рідного краю -  захисники незалежності України», ознайомлюються з традиціями 
та народними звичаями рідного краю. Вирішуючи проблему виховання студентів 
на ідеях української державності, куратори груп значну увагу приділяють 
заходам, спрямованим на збереження національних свят, традицій, належне 
ставлення до рідної мови, визначення свого місця у боротьбі за утвердження 
української мови, національного відродження.

Любові до рідної мови, слова сприяють проведення свят до Дня української 
писемності та мови «Без мови немає народу», до Дня рідної мови «Плекайте 
мову», тиждень до роковин Т. Г. Шевченка («На крилах волі золотої гримить 
Тарасів заповіт»), літературно мистецькі конкурси, які присвячені 150 річчю з 
Дня народження Лесі Українки, участь у Міжнародному конкурсі з української 
мови імені П. Яцика (Чуб Є.), Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» з 
української мови та літератури (І місце -  Анкірська Софія, II місце -  Півень 
Катерина, III місце -  Пашко Єлизавета), конкурсі «Слово до слова» (Сфименко 
Артем здобув 1 місце), «150 імен Лесі Українки» (Диплом І ступеня здобули 
Сфименко Артем та Косімова Лола), написання всеукраїнського радіодиктанту 
національної єдності.

Підвищенню правових знань, правової культури студентів сприяє робота 
лекторію «Ми і закон». Ознайомленню студентів з основними положеннями 
Конвенції ООН про права дитини, поглибленню знань про права та обов’язки 
дітей, формуванню правової свідомості сприяли засідання лекторію «Ми і 
закон» на теми: «Конвенція ООН про права дитини», «Свобода в житті людини 
та її межі», «Верховенство права -  дороговказ чи декларація?», «Протидія 
торгівлі людьми», «Булінг та протидія булінгу», «День боротьби з расовою 
дискримінацією», виховні години: «Булінг та як захистити себе від
нього»(Громов С. В.), «Стоп, булінг» (Гречка Л. С.)

Розвиток післядипломної освіти
Модернізуючи систему підвищення кваліфікації, ми забезпечуємо 

виконання основної мети діяльності Коледжу - задоволення потреб молодших 
спеціалістів з медичною освітою у неперервній освіті, зокрема:

-розроблення і впровадження курсів за кредитно-модульною, 
дистанційною, мобільною моделями навчання;

-впровадження корпоративного навчання (базою для мережевої школи 
корпоративного навчання мають бути заклади освіти та охорони здоров'я з 
інноваційним досвідом);
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-стажування на базі інноваційних ІКТ;
-навчання слухачів за індивідуальним освітнім маршрутом;
-розширення практичної складової навчальних програм;
-планування роботи тренінгів, проектувальних семінарів, презентацій 

досвіду в міжатестаційний період.
Такі новації дають можливість перейти від традиційної моделі підвищення 

кваліфікації до інноваційної.
Відповідно до ліцензійного обсягу на відділенні післядипломної освіти 

підвищили кваліфікацію у 2021 році 2000 осіб.

Контингент студентів
У 2021 році адміністрацією Коледжу була проведена профорієнтаційна 

робота з учнями шкіл міста та району з метою роз'яснення правил прийому до 
Коледжу та перспектив, які надає здобута в Коледжі освіта як у майбутній 
професійній діяльності, так і у подальшому процесі освіти.

Для збереження контингенту здобувані в освіти у Коледжі систематично 
проводились :
додаткові платні послуги для підготовки абітурієнтів до вступу у Коледж; 
зустрічі з випускниками минулих років; 
дні відкритих дверей;
збори здобувачів освіти по відділеннях з метою підвищення якісної успішності
га виконанню правил внутрішнього розпорядку;
науково-практичні конференції здобувачів освіти;
інформування батьків про стан успішності здобувачів освіти;
консультації і додаткові заняття;
організація роботи гуртків.

Пріоритети соціального захисту
Соціальні пільги і гарантії для співробітників та здобувачів освіти Коледжу 

закладені в Колективному договорі.
Основними пріоритетами соціального захисту в Коледжі є: 

преміювання і заохочування працівників усіх категорій та здобувачів освіти, 
надання їм матеріальної допомоги;
встановлювання індивідуальних надбавок до зарплати стимулюючого 

характеру;
здійснення заходів, спрямовані на зменшення захворюваності серед 
співробітників та здобувачів освіти;
забезпечення проведення періодичних медоглядів працівників та здобувачів 
освіти;
проведення культурно-просвітницької роботи;
покращувати санітарний стан, техніку безпеки та пожежну безпеку в корпусах і 

на території Коледжу.
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Розвиток матеріально-технічної бази Коледжу 
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності Коледжу у 2021 

році грунтувалося на пріоритетності витрат на:
-  оновлення наочного забезпечення для клінічних баз (були придбані комір Шанца 

ох.01, петля Глісона ох.03, бандаж грижовий ліво/правосторонній 0X27, пов’язка 
косинка ОВ04, пов’язка Дезо овОб, бандаж на плече неопрен ов02, корсет-коректор 
дитячий ох.06, ортез на променевий суглоб (ОБ 13.1), бандаж неопрен на кульшовий 
суглоб ОНОЗ, тутор ОН1 1, ортез на гомілковий суглоб ОН 14, лямки «Павук» 
ОН21, профілактичні штанці ОН22, гонірграф)
-  придбання емблеми фасадної;
-  придбання бланків, дипломів, студентських квитків, індивідуальних планів для 

навчальної частини ;
придбання свідоцтв підвищення кваліфікації для відділення підвищення 
кваліфікації;

-  придбання актів, путівок, бланків, свідоцтв для медсестри відділення 
підвищення кваліфікації;
-  оновлення пластикових стендів державної символіки України (комплект); 
оновлення пандусу для створення умов навчання здобувачів освіти з 
особливими освітніми потребами;
оновлення санітарної кімнати для здобувачів освіти з особливими освітніми 
потребами;

-  замовлення документації щодо протипожежної безпеки навчальних корпусів.

Заступник директора з навчальної роботи 
Заступник директора з виховної роботи 
Заступник директора з адміністративно- 
господарської частини 
Методист коледжу 
Методист коледжу
Завідуюча навчально-виробничої практики
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