
 
Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Навчально-виховний процес у коледжі здійснюється у відповідності до 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», Державної національної програми «Освіта» («Україна 

ХХІ століття»), Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Указів 

Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», від 17.02.2004  №199/2004 «Про 

заходи щодо вдосконалення вищої освіти України», Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом МОН 

України від 16.06.2015 №641 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН 

України від 29.07.2019 №1038), чинних положень коледжу та інших нормативних 

документів і базується на освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-

професійній програмі Сестринська справа та навчальному плані, введених в дію з 

01.09.2016р. рішенням Педагогічної ради (протокол від 31.08.2016 №1) та 

затверджених керівником коледжу.  

Відповідно до навчального плану щорічно розробляються та затверджуються 

робочі навчальні програми. ОПП Сестринська справа, за якою здійснюється 

підготовка фахівців, повністю забезпечена робочими навчальними програмами з 

дисциплін, які розроблені на основі типових програм для медичних 

(фармацевтичних) закладів вищої освіти з урахуванням «Рекомендацій з 

навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої 

освіти» (лист МОН від 09.07.2018 № 1/9-434). 

Відомості про забезпечення типовими навчальними програмами за ОПП 

Сестринська справа спеціальності 223 Медсестринство наведені в таблиці 4.1. 

Відомості про забезпечення планами, завданнями, методичними 

рекомендаціями, контрольними роботами за ОПП Сестринська справа 

спеціальності 223 Медсестринство наведені в таблиці 4.2. 

Відомості про методичне забезпечення державної атестації за ОПП 

Сестринська справа спеціальності 223 Медсестринство наведені в таблиці 4.3. 

Відомості про забезпечення програмами і базами практик за ОПП 

Сестринська справа спеціальності 223 Медсестринство наведені в таблиці 4.4. 

Робочий графік навчального процесу складено з урахуванням обов’язкового 

збереження тривалості теоретичного навчання, екзаменаційних сесій, тривалості 

практики, канікул та підсумкових форм контролю.  

Розкладом занять забезпечується абсолютне виконання робочих навчальних 

програм у повному обсязі.   

Щорічно складається комплексний план навчально-виховної роботи 

коледжу, який містить такі основні розділи:  

1. Аналіз та оцінка ефективності діяльності медичного коледжу у 

попередньому  навчальному році. 

2. Основні завдання колективу медичного коледжу на наступний навчальний 

рік. 

3. Календарний план загальноколеджних заходів. 

4. Організаційні заходи. 



5. План підготовки та проведення прийому студентів на наступний навчальний 

рік. 

6. План роботи педагогічної ради. 

7. Викладацькі кадри. 

8. Навчальна та методична робота. 

9. Практичне навчання. 

10.  Творча робота студентів. 

11.  Виховна робота. 

12.  Адміністративно-господарча робота. 

13.  Внутрішньоколеджний контроль. 

14.  Додатки, в тому числі, план заходів по усуненню недоліків у навчальній, 

методичній та виховній роботі Бахмутського медичного коледжу,  які 

виявлені в процесі семестрових, державних, ліцензійних інтегрованих 

іспитів спеціальності 223 Медсестринство. 

Плани роботи структурних підрозділів складаються з урахуванням потреб 

навчально-виховного процесу за погодженням з комплексним планом роботи 

коледжу.  

План роботи відділення «Сестринська справа» містить такі основні розділи: 

- організаційна робота; 

- навчальна робота; 

- методична робота; 

- позакласна та виховна робота; 

- робота з батьками; 

- робота з випускниками; 

- індивідуальна робота зі студентами; 

- робота з активом відділення;  

-  внутрішньоколеджний контроль. 

Впродовж підзвітного періоду на засідання педради, яка працює відповідно 

до затвердженого плану роботи, виносяться питання, що сприяють вдосконаленню 

якості підготовки фахівців, підвищенню рівня методичної роботи, навчання та 

виховання студентів, наприклад: 

- робота над розв’язанням завдань загальної методичної проблеми коледжу; 

- основні завдання навчально-виховного процесу відповідно до сучасних 

освітянських вимог; 

- використання навчальних алгоритмів та їх дидактичне значення; 

- залучення сучасних комп’ютерних технологій навчання; 

- методична робота в навчальних та тренажерних кабінетах; 

- організація самостійної позааудиторної роботи студентів та засоби її 

активізації у викладанні професійно-орієнтованих дисциплін; 

- рейтингова система навчання як ефективна форма навчання проміжного 

контролю знань та навичок студентів; 

- використання активних форм і методів контролю позааудиторної 

самостійної роботи; 

- ділові ігри та проблемно-фахові ситуації у формуванні професійної 

компетенції середнього медичного персоналу. 

Головні завдання роботи педагогічного колективу коледжу базуються на 

основних принципах: високий професіоналізм і компетенція, активна громадянська 

позиція, сучасний рівень гуманітарної підготовки, знання іноземних мов, 



ініціативність, працездатність, універсальність і гнучкість, що дозволяє при 

необхідності вдосконалювати освітньо-професійні програми відповідно до нових 

тенденцій у реформуванні освітньої та медичної галузей, вимог ринкової 

економіки. Належна увага приділяється питанням організації методичного 

забезпечення спеціальності і контролю за самостійною позааудиторною роботою 

студентів.  

Облікова документація за спеціальністю 223 Медсестринство, навчальні 

журнали академічних груп, інші види робочої документації ведуться відповідно до 

вимог наказу МОН України від 13.02.2019 року № 179 «Про затвердження форм 

документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти». Якість ведення 

журналів відповідно до графіка внутрішнього контролю систематично 

перевіряється адміністрацією.  

Контроль за навчально-виховним процесом на відділенні здійснюється 

відповідно до плану внутрішнього контролю, який містить такі розділи: 

- контроль за організацією навчального процесу; 

- контроль за станом успішності та навчальної дисципліни студентів; 

- контроль за організацією та проведенням практичного навчання; 

- контроль підготовки та проведення семестрових тестових ліцензійних та 

державних іспитів; 

- контроль за організацією зв’язку з випускниками та їх 

працевлаштуванням; 

- контроль за якістю методичної роботи; 

- контроль за роботою навчальних кабінетів; 

- контроль за організацією та проведенням профорієнтаційної роботи; 

- контроль за станом виховної роботи; 

- контроль за організацією виховної роботи у гуртожитку, позакласної 

роботи та діяльністю предметних гуртків і гуртків художньої самодіяльності; 

- контроль за житлово-побутовими умовами студентів, медичним 

обслуговуванням студентів, викладачів, співробітників та санітарно-гігієнічним 

станом гуртожитку.  

  Щорічно створюється план-програма та план-сітка контролю за  навчальною, 

виховною, методичною та адміністративно-господарчою роботою. 

 Результати внутрішнього контролю відображені у протоколах засідань 

педагогічної та методичної рад, у наказах по коледжу, а також заслуховуються на 

постійно діючих адміністративних радах. 

За останні роки коледж розширив перелік надання освітніх послуг та здобув 

ліцензії на провадження освітньої діяльності за  напрямами: професійна 

(професійно-технічна) освіта, професія 5132 Молодша медична сестра з догляду за 

хворими, 5131 Нянька, освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника 

(наказ МОН України від 13.11.2018р. №1935-л, Протокол №115 засідання 

Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018р.) та 5132 

Екстрений медичний технік (наказ МОН України від 08.08.2019р. №950-л, 

Протокол №146 засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 

від 08.08.2019р.). 
 

Методична робота в коледжі трансформується на педагогічний колектив 

через практичну діяльність циклових методичних комісій.  

Велика увага з боку циклових комісій приділяється розробці методичних 

матеріалів з позааудиторної самостійної роботи студентів. Для цього з кожної 



дисципліни створені навчально-методичні комплекси, які містять методичні 

розробки лекційних та практичних занять, інструкції для практичних занять, 

алгоритми виконання практичних навичок, засоби діагностики для проведення 

тематичного та підсумкового контролю знань (тести, ситуаційні задачі тощо). 

Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять, і регламентується 

«Положенням про самостійну роботу студентів в Комунальному закладі 

«Бахмутський медичний коледж» затвердженому на засіданні педагогічної ради 

29.08.2018 (протокол № 1).  

 Певна увага приділяється цикловими методичними комісіями питанням 

впровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання.   

Керівна роль в роботі циклових методичних комісій відводиться методичній 

раді, основними завданнями діяльності якої є: 

- робота над розв’язанням загальної методичної проблеми коледжу 

«Впровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес»; 

- всебічне сприяння впровадженню нових педагогічних та методичних 

досягнень в практику навчально-виховного процесу, в тому числі, передового 

педагогічного досвіду, методик компетентністного та особистісно орієнтованого 

підходів у навчанні студентів; 

- надання допомоги викладачам в удосконаленні психолого-педагогічного та 

методичного рівнів, в тому числі, контроль за здійсненням своєчасного підвищення 

кваліфікації та атестації педагогічних працівників коледжу. 

Планування і організація методичної роботи коледжу здійснюється через 

педагогічну раду, методичну раду, методичний кабінет, циклові методичні комісії, 

бібліотеку. 

Методичний кабінет надає належну допомогу викладачам щодо підвищення 

їх професійних та педагогічних знань, підготовки та проведення занять, 

практичного використання сучасних активних методів навчання, рецензування 

навчально-методичних матеріалів. Систематично перевіряється правильність 

ведення методичної документації спеціальності, якість навчально-методичних 

комплексів, практичне використання методичних рекомендацій. Контролюється 

виконання графіка проведення відкритих занять, якість використання активних 

методів навчання, відбувається рецензування навчально-методичних матеріалів, 

статей та тез доповідей на конференції, контролюється підготовка і проведення 

предметних тижнів, якість роботи гуртків, взаємовідвідування занять членами 

комісій, стан ведення методичної документації, якість оформлення навчально-

методичних комплексів та методичних рекомендацій у відповідності до вимог 

чинного законодавства, методичних рекомендацій МОН та МОЗ України та ДУ 

«Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».  

Підвищення кваліфікації викладачів на відділенні відбувається при 

Київському національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця, 

Харківській медичній академії післядипломної освіти, Навчально-науковому  

професійно-педагогічному інституті «Українська інженерно-педагогічна 

академія» м. Бахмут; у вигляді стажування на відповідних кафедрах Донецького 

національного медичного університету, Харківської медичної академії 

післядипломної освіти. 

Методичним кабінетом складаються плани підвищення кваліфікації та 

стажування, згідно яких щорічно не менш як 20% викладацького складу має 



можливість підвищити свою педагогічну майстерність. Після проходження ФПК 

та стажування на засіданнях педради та циклових методичних комісій 

заслуховуються звіти викладачів. 

Атестація викладачів здійснюється на підставі Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 6 жовтня 2010 року № 930 із змінами, внесеними згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  від 20.12.2011 №1473, 

наказом МОН № 1135 від 08.08.2013 року «Про затвердження Змін до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників». Щорічно затверджується 

склад та план роботи атестаційної комісії, створюються протоколи її засідань. 

Значна увага приділяється наставницькій роботі з малодосвідченими 

викладачами: надаються індивідуальні консультації, допомога при створенні 

навчальної документації, організовано взаємовідвідування занять.   

Головними завданнями циклової методичної комісії є систематичне 

підвищення методичної грамотності викладачів, розвиток їх активної самостійної 

роботи над удосконаленням своєї педагогічної майстерності. 

З метою реалізації та виконання завдань проводяться організаційно-

педагогічні та тематичні засідання циклових методичних комісій, бесіди, 

індивідуальна робота з викладачами, педагогічні читання тощо. На відділенні 

практикуються сумісні засідання циклових методичних комісій, на яких 

обговорюються питання поліпшення якості проведення теоретичних та 

практичних занять, організації і контролю самостійної роботи студентів.   

Упродовж підзвітного періоду з метою покращення якості підготовки 

майбутніх фахівців, розвитку їх творчої та пошукової роботи викладачі та 

студенти відділення брали участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах, олімпіадах і конференціях. 

На базі коледжу за підтримки Харківської медичної академії 

післядипломної освіти та ГО «Асоціація медиків України» з 2014 року щорічно 

організовуються та проводяться науково-практичні конференції. Перші з них мали 

статус регіональних, останні – міжнародних.  

- 2015 рік – ІІ Регіональна науково-методична конференція 

«Професійна освіта. Медицина. Суспільство»; 

- 2016 рік – ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція 

«Професійна освіта. Медицина. Виховання»; 

- 2017 рік – ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Освіта. 

Медицина. Виховання»; 

- 2018 рік – V Конференція з міжнародною участю «Україна: Медицина. 

Освіта», присвячена 100-річчю заснування Національної академії наук 

України;  

- лютий 2019 року – VІ науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Медицина. Освіта. Сучасність та майбутнє»; 

- лютий 2020 року – VІІ міжнародна науково-практична конференція 

«Здоров’я. Інновації. Освіта». 

Географія творчих інтелектуальних учасників останніми роками значно 

розширилась. За результатами роботи конференцій щорічно видавалася збірка 

статей з наступною кількістю друкованих праць: 2015 – 37 статей, 2016 – 64 

статті, 2017 –  84 статті, 2018 – 110 тез  доповідей, 2019 – 71 теза доповідей, 2020 – 

99 тез доповідей. 



Викладачі та студенти коледжу також брали участь у наступних 

всеукраїнських та міжнародних конференціях конкурсах та конгресах:  
 

№ Дата проведення Місце проведення Учасник Керівник 

1.  Вересень 2016 р.  

ІІ Всеукраїнська 

студентська науково- 

практична конференція 

«Україна понад усе!» 

м. Черкаси, 

«Черкаська медична 

академія» 

Ясеновська К., гр. 1/3  Літвін Т.В. 

2.  Лютий 2016 р.  

ІІІ Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція 

«Професійна освіта. 

Медицина. Виховання». 

м.Артемівськ, 

Артемівське 

медичне училище 

Єрьоміна Т., гр. 1/25  

 

Лавриненко М., гр. 

1/26 

Овчаренко Г., гр. 1/2 

Согоян В., Гайман О., 

гр.2/5 

Солонніков Є., гр. 

1/25 

Чернишова А., гр. 1/4  

Ясеновська К., гр. 1/3 

Шумкова П., гр. 1/5 

Лифар Р.Х. 

Манукалова О.П.,  

Дабіжа І.І.  

 

Ткаченко Л.Д. 

БрежнєваО.М. 

 

Плига Е.К. 

 

Літвін Т.В. 

 

Бубенцова Л.В. 

3.  Березень 2016 р. 

ІV Міжнародна 

конференція «Розвиток 

освіти і психологічної 

науки в Євразії» 

м.Відень, Австрія Левченко М.О.,  

гр.2/26 

Левченко І.А., 

Сухорукова А.В. 

4.  Квітень 2016 р.   

ІІ Науково-практична 

учнівська конференція 

«Науковий пошук 

молоді – курс на 

майбутнє» 

м.Артемівськ, 

ПВНЗ «Донецький 

університет 

економіки і права» 

Свиридова Марія  

гр. 1/27, І місце, 

секція «Екологія та 

життя» 

Звонарьова Н.Є. 

5.  Квітень 2016 р. 

«ХХ Міжнародний 

медичний конгрес 

студентів та молодих 

вчених» 

м.Тернопіль, 

ДВНЗ 

«Тернопільський 

державний 

медичний 

університет імені 

І.Я.Горбачевського» 

Єрьоміна Тетяна,        

гр. 1/25, І місце 

Лифар Р.Х. 

6.  Травень 2016 р. 

Загальноміський захід 

– інтелектуальний 

квест «День 

професійної 

майстерності» 

м.Артемівськ, 

ННППІ «Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія» 

 

Левченко М. (гр. 

2/26), Дмитрієнко В. 

(гр.2/26), 

Сисоєва О. (гр.1/37), 

Шевчук Я. (гр.1/37),  

Хайло О. (гр.1/27) –  

І місце (команда) 

Сухорукова А.В. 

7.  Травень 2016 р., 

Міжвузівська 

студентська науково-

практична конференція 

«Студентські 

ініціативи щодо 

м.Артемівськ, 

Артемівське 

педагогічне 

училище 

Викладач  

Звонарьова Н.Є. 

 

 



№ Дата проведення Місце проведення Учасник Керівник 

сучасного освітнього 

процесу в Україні» 

8.  Вересень 2017 р.  

ІІІ Всеукраїнська 

студентська науково- 

практична конференція 

«Україна понад усе!» 

м. Київ Салада М., гр. 1/28 

Чернишова А., гр. 1/4 

Літвін Т.В. 

9.  Лютий 2017 р. 

ІV Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція «Освіта. 

Медицина. Виховання» 

 

м.Бахмут, 

Комунальний 

заклад 

«Бахмутський 

медичний коледж» 

Головін Д., гр. 1/28  

Корінчук А., гр. 1/27 

Свиридова М., гр.1/27 

Сінчукова І., гр. 1/28 

Ніколенко Т., гр. 1/38  

Салада М., гр. 1/28  

Хмеленко О., гр. 1/38  

КокойлоТ.М.,  

Плига Е.К. 

МанжулаТ.В. 

Лифар Р.Х. 

Ткаченко Л.Д. 

Літвін Т.В. 

Журавльова Т.І. 

10.  Жовтень 2017 р. 

 Конференція з 

міжнародною участю 

«Вища освіта в 

медсестринстві: 

проблеми і 

перспективи» 

м. Житомир, 

«Житомирський 

інститут 

медсестринства 

ЖОР» 

Викладачі 

Вяла Г.В., Літвін Т.В., 

Сінькова Н.П., 

Журавльова Т.І. 

 

11.  Лютий 2018 р. 

V Конференція з 

міжнародною участю 

«Україна: Медицина. 

Освіта» 

 

м.Бахмут, 

Комунальний 

заклад 

«Бахмутський 

медичний коледж» 

Хмеленко О., гр. 1/38 

 

Полієвець Е., гр. 1/6 

Федіско А., гр. 1/28 

Погребна К., гр. 1/28 

Перкін М., гр. 3/6 

Голоднікова К., гр. 4/6 

Бистрицький Д., гр. 

2/4 

Гринь О., гр. 1/6  

Бойчун В.,гр. 2/4 

Яхонтова  Г., гр. 2/4  

Волошина Є., гр. 3/6 

Салада М., гр. 1/28 

Федорченко Г., 

Корніясова Є., гр. 4/6  

Дабіжа І.І. 

Журавльова Т.І. 

Васильєва М.А. 

Лифар Р.Х. 

 

Вірченко В.І. 

Сніховська О.В. 

Літвін Т.В. 

 

 

 

 

Ткаченко Л.Д.  

Красножон Н.М. 

 

Болдарєва В.М. 

12.  Березень 2018р. 

ІІ Всеукраїнська нау-

ково-практична 

конфе-ренція 

«Бахмутська 

старовина» 

м.Бахмут, 

Горлівський 

інститут 

іноземних мов, 

Бахмутський 

краєзнавчий музей 

Голоднікова К.,гр.4/6 

Гринь О., гр. 1/6 

Сніховська О.В. 

Літвін Т.В. 

13.  Березень 2018 р.  

Відкритий 

краєзнавчий конкурс 

робіт «З Донеччиною 

в серці» 

 

м. Краматорськ Салада М., гр. 1/28 

Голоднікова К., гр. 4/6 

Чернишова А., гр. 2/4 

Яхонтова Г., гр. 1/4 

Бистрицький Д.,гр.1/4 

Овсянникова О.,гр.1/2 

Красножон Н.М. 

Сніховська О.В. 

Літвін Т.В. 

 

 



№ Дата проведення Місце проведення Учасник Керівник 

14.  Жовтень  2018р. 

Конференція з 

міжнародною участю 

«Вища освіта в 

медсестринстві: 

проблеми і 

перспективи» 

м. Житомир 

«Житомирський 

медичний 

інститут» 

Викладачі 

Вяла Г.В., 

Журавльова Т.І., 

Кокойло Т.М. 

 

15.  Лютий 2019р.  

VІ Науково-

практична 

конференція з 

міжнародною участю 

«Медицина. Освіта. 

Сучасність та 

майбутнє» 

 

 

м.Бахмут, 

Комунальний 

заклад 

«Бахмутський 

медичний коледж 

Гайман О., гр. 2/5 

 

Головін Д., 1/28 

Салада М., гр. 1/28 

Коротєєва Я., гр. 3/7 

Новоженіна Я., гр.2/8 

Пащенко Д., гр. 2/6 

Федорченко Н., 4/6 

Царьова К., гр. 4/6 

Гайман О., гр. 2/5 

Картамишева Ю., гр. 

1/6  

Лучанінова С., гр. 4/6 

Согоян В., гр. 2/5 

Соіна К., гр. 3/6 

Щербакова А., гр. 4/6 

Полієвець Е., гр. 1/6 

Мальцева А., гр. 1/6 

Фролова Є., гр. 1/6 

Нигурица А., гр. 2/5 

Манукалова О.П. 

Сінькова Н.П. 

Плига Е.К. 

 

Нестеренко Н.Ф. 

Вірченко В.І. 

Журавльова Т.І. 

Вяла Г.В. 

 

Літвін Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Омельченко В.І. 

 

Красножен Н.М. 

Звонарьова Н.Є. 

16.  Квітень 2019 р. 

Всеукраїнська 

наукова конференція 

для творчої молоді 

«Перспектива – 

2019» 

м.Маріуполь 

«Маріупольський 

будівельний 

коледж» 

Гайман О., гр. 2/5 Літвін Т.В. 

17.  Лютий 2020 р.  

VII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Здоров’я. Інновації. 

Освіта» 

 

м.Бахмут, 

Комунальний 

заклад 

«Бахмутський 

медичний коледж 

Сосницька А., гр. 3/7  

 

Берестова М., гр. 4/6  

 

Пиляєва А., гр. 2/31 

 

Суркова Е., гр. 2/9   

Ткаченко Л.Д. 

  

Болдарєва В.М. 

 

Ткаченко Л.Д. 

Васильєва М.А. 

Вірченко В.І. 

 

Педагогічний колектив коледжу четвертий рік працює над розв’язанням 

загальноколеджної  проблеми ««ВВппрроовваадджжеенннняя  ссууччаасснниихх  ооссввііттннііхх  ттееххннооллооггіійй  уу  

ннааввччааллььнноо--ввииххооввнниийй  ппррооццеесс»». Методрадою та цикловими методичними комісіями 

проведена ґрунтовна робота з накопичення теоретичного матеріалу за даною 

проблемою та застосування його у практичній навчально-виховній діяльності. 

У процесі планових засідань методичної ради успішно вирішується питання 

обміну кращим передовим педагогічним досвідом роботи викладачів, що 

розповсюджується через відкриті заняття, виступи, обмін досвідом на засіданнях 



методради, регіональних методичних об’єднань, удосконалення методичних 

комплексів.  

Згідно з планом запроваджується в педагогічну практику узагальнений 

досвід роботи. Так, упродовж 2015-2019рр. узагальнений передовий педагогічний 

досвід  викладачів Логвинюка Р.П. «Активні форми роботи з фізичного 

виховання», Літвін Т.В. «Роль гурткової роботи у розвитку творчих здібностей 

студентів», Вялої Г.В. «Використання сучасних технічних засобів навчання під час 

викладання клінічних дисциплін», Виноградцевої Н.М. «Використання 

інноваційних технологій  на заняттях з анестезіології та реаніматології». 

У 2019-2020 н.р. розпочато узагальнення досвіду Сніховської О.В. за темою 

«Активні методи позааудиторної роботи з англійської мови» та Звонарьової Н.Є.  

за темою «Використання інноваційних технологій на практичних заняттях з 

біології».  

Відповідно до чинного навчального плану створено методичні комплекси з 

усіх навчальних дисциплін. Зразком ґрунтовної  підготовки до занять є методичні 

комплекси з навчальних дисциплін: 

- Медсестринство у внутрішній медицині – Вяла Г.В., Плига Е.К.; 

- Медсестринство в акушерстві – Журавльова Т.І.  

- Медсестринство в гінекології – Лифар Р.Х.   

- Медсестринство в дерматології та венерології  – Манукалова О.П.; 

- Медична біологія – Звонарьова Н.Є.; 

- Основи економічної теорії – Петрусенко О.В.; 

- Українська мова (за професійним спрямуванням) – Говорунова Л.М.; 

- Іноземна мова (за професійним спрямуванням) – Бубенцова Л.В.;  

- Культурологія – Сніховська О.В. 

Педагогічним колективом здійснюється змістовна робота з питання 

впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес, використання аудіо- 

та відеотехніки  під час тестового контролю, вироблення навичок роботи на 

комп’ютері, перегляди відеофільмів на заняттях з метою збагачення знань 

студентів та ін. 

Обов’язковим елементом у роботі кожної циклової методичної комісії є 

знайомство та наступне використання в практичній роботі сучасних передових 

педагогічних технологій: презентації, розв’язання ситуаційних задач, складання 

графологічних структур (Кокойло Т.М.), робота в групах, метод «Мікрофон», 

метод незакінченого речення, клоуз – тести (Шендрик Т.М.), метод проектів            

(Говорунова Л.М.) інтерактивні карти (Ткаченко Л.Д.), рольові ігри (Лифар Р.Х.,         

Туз Є.О., Журавльова Т.І.), скрайбінг (Звонарьова Н.Є.).  
 

 Головною метою виховної роботи в коледжі є формування всебічно 

розвиненої соціально активної особистості медичної сестри, здатної до 

самовдосконалення та самореалізації, виховання у неї на основі принципів 

медичної етики і деонтології, любові до майбутньої професії та почуття 

відповідальності за здоров’я та життя громадян нашої незалежної держави, високої 

духовності. 

 Комплекс виховної роботи педагогічного колективу зосереджений в єдиному 

плані, в основу якого були покладені вимоги таких законодавчих документів: 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», «Про мови», Концепції національно-патріотичного 

виховання в системі освіти України, Положення про студентське самоврядування 



та інші директивні настанови та рекомендації. План виховної роботи коледжу 

містить такі розділи:  

- організаційна робота; 

- загальні коледжні заходи; 

- професійне виховання; 

- патріотичне виховання; 

- трудове виховання; 

- правове та превентивне виховання; 

- моральне (етичне, естетичне, екологічне) виховання; 

- родинно-сімейне та сексуальне виховання. 

Студенти коледжу беруть активну участь у загальноміських, коледжних 

заходах, відвідують концерти та вистави вітчизняних акторів та театральних 

колективів. Проводяться відкриті виховні години, спортивні заходи, зустрічі з 

працівниками музею, почесними літераторами міста, представниками військового 

шпиталю, ветеранами АТО. 

Велика увага приділяється патріотичному вихованню. Відповідно до 

Концепції національно-патріотичного виховання найважливішим сьогодні 

залишається виховання у молоді любові до своєї Батьківщини, бажання боротися за 

її єдність і цілісність, відповідальність за її завтрашній день, мир і спокій 

співвітчизників.  

У навчальних групах проведені виховні години за такою тематикою: 

- «Моя Батьківщина – моя Україна»; 

- «Символи твої, Україно!»; 

- «Захищати Батьківщину – це почесний обов’язок»; 

- «Скарби рідного краю». 

Практикується проведення відкритих виховних годин за участю членів 

громадської організації «Спілка ветеранів АТО»: 

- «14 жовтня – День захисника України, Свято Покрови Пресвятої 

Богородиці, День українського козацтва»; 

- «21 листопада – День Гідності та Свободи»; 

- «Пам’яті жертв Голодоморів», всеукраїнська акція «Засвіти свічку»; 

- «21 січня – День соборності України»; 

- «Біль моя – Крути» (до Дня пам’яті Героїв Крут); 

- «Пам’яті Героїв Небесної Сотні» (до Дня Героїв Небесної Сотні); 

- «Вклонімося великим тим рокам» (до Дня перемоги над нацизмом у 

Другій Світовій війні). 

Наші студенти – активні учасники загальноміських патріотичних заходів: 

нагороджені грамотою Бахмутської міської ради за зайняте І місце у конкурсі 

плакатів «Наша Земля – наше майбутнє» (2015р.), дипломом за ІІ місце у конкурсі 

електронних петиції Школи юного громадянина (2016 р.), отримали подяку 

Гуманітарної Ініціативи Світового Конгресу Українців та ГО «Захист Патріотів» за 

допомогу у сприянні та впровадженні в Україні міжнародних стандартів з 

догоспітальної й госпітальної допомоги (2017 р.). 

Велика увага приділяється професійному вихованню, що базується на 

кодексі медичної сестри, клятві медичної сестри Флоренс Найтінгейл. 

У вересні зі студентами нового набору проведено бесіди на тему: «Твоя 

професія – крок до майбутнього», «Люди в білих халатах», «Твоя професія – крок 



до майбутнього». Протягом року відбуваються зустрічі студентів з працівниками 

закладів охорони здоров’я, з випускниками коледжу.  

У традиціях коледжу щорічно 2 жовтня святкується День заснування 

коледжу та вшанування пам’яті засновника закладу А.Л.Китаєва. У 2016 році наш 

коледж святкував своє 90-річчя. Це був той день, коли педагогічний та 

студентський колективи привітали зі святом гостей, студентів-випускників, 

ветеранів праці та всіх тих, хто пов’язав своє життя з нашим навчальним закладом.  

Здоровʼя – найцінніше багатство нації. З метою збереження здоровʼя 

мешканців громади у 2018 році в коледжі організовано Бригаду швидкого 

реагування, яка діє і сьогодні. До її складу увійшли кращі студенти коледжу. 

Бригада побувала в багатьох навчальних закладах міста. Нашими студентами 

проводяться тренінги з надання першої медичної допомоги: «Серцево-легенева 

реанімація», «Допомога при інсульті» та інші. 

Щорічно в березні проводиться конкурс професійної майстерності серед 

студентів випускних груп «Кращий студент – майстер своєї справи», а також 

конкурси «Кращий з предмету». Приємною традицією стало святкування Дня 

медичної сестри. 

Цікаво пройшли виховні години, бесіди, диспути: 

- «Медицина в дзеркалі історії»; 

- «М.Амосов – людина, хірург, літератор, громадянин»; 

- «З історії великих відкриттів»; 

- «Здоров’я нації – найдорожчий скарб держави». 

Кращі студенти коледжу систематично беруть участь у регіональних 

конкурсах медсестринства.    

Важлива роль у виховному процесі відводиться студентському 

самоврядуванню, до складу якого увійшли старости всіх студентських груп і 

створили Студраду. Зрозуміло, що саме цей орган має важливу впливову силу на 

діяльність студентських колективів, на організацію та проведення колективних 

заходів, виховну роботу в студентських групах.  

Робота Студради здійснювалася відповідно до річного плану студентської 

ради. На її засіданнях обговорювалися вимоги законодавчих та директивних 

документів з питань виховання, організація та підготовка загальних коледжних 

заходів, заслуховувалися звіти про роботу в групах, волонтерську діяльність 

молоді. Члени Студради – активні учасники педагогічних рад, нарад з питань 

профілактики правопорушень, засідань ЦМК, виховних та розважальних заходів.  

Щорічно члени Студради беруть участь у Форумі молодіжних лідерів 

студентського самоврядування навчальних закладів м.Бахмут «Студентський світ 

без кордонів», що проводиться на базі Навчально-наукового професійно-

педагогічного інституту УІПА. 

В коледжі функціонує громадська організація «Молодіжна Спілка медиків 

імені Флоренс Найтінгейл», яка за підтримки викладачів коледжу щорічно 

організовує Акції «СТОП – СНІД», «Разом проти туберкульозу».   

Традиційно цікаво проходить святкування Дня Студента, де першокурсники 

презентують свої колективи. У 2017 році Правління ГО «Молодіжна Спілка 

медиків імені Флоренс Найтінгейл» на чолі з Головою Согоян В.Н. підготувало 

ролик «Студентом бути круто», що демонструвався на міському святі до Дня 

студента.  



Важливою складовою діяльності ГО «Молодіжна Спілка медиків імені 

Флоренс Найтінгейл» є волонтерська діяльність. Нею передбачено і реалізовано: 

- участь студентів у тренінговому курсі «менеджмент волонтерських груп» 

в Івано-Франківській області, с.Бабин, освітній простір «Хата-Майстерня», з 24 по 

29 квітня 2018 року (гр. 2/7 Давидова Евеліна, Стиранець Ганна), молодіжний 

центр FreeDOMHUB: ГО «Молодіжний ресурсний центр «Розкрий себе» в рамках 

проекту Школа Волонтерів; 

- участь у Молодіжному конкурсі ідей м.Бахмут - команда студентів-

волонтерів коледжу у партнерстві з командою ГО «Студентська молодь Бахмуту» 

реалізовували свій проект через проведення майстер-класів у п’яти школах міста, 

інформуючи про надання першої медичної допомоги, використовуючи імітатори 

поранень і поразок, з 22 по 31 березня 2018 року (гр. 2/7 Хизенко Марія, Стиранець 

Ганна, Давидова Евеліна, Рибіна Діана), молодіжний центр FreeDOMHUB: ГО 

«Асоціація «Відродження та розвиток»; 

- участь в Акції «100 річчя милосердя» у міському парку культури та 

відпочинку, 18 квітня 2018 року (гр. 2/6 Бестричан Валерія, гр. 4/6 Литовченко 

Наталя, Топало Аліна), Бахмутська міськрайонна організація Товариства 

Червоного Хреста України; 

- участь у ХІV Всеукраїнській благодійній акції Всеукраїнського 

благодійного фонду «Серце до серця» - «Дитяче серденько, живи!» (збір коштів 

для закупівлі кардіологічного обладнання у дитячі лікарні), з 1 по 30 квітня 2019 

року (гр. 1/7 Хизенко Марія, Радковська Софія); 

- участь у тренінгу Товариства Червоного Хреста України по навчанню 

населення наданню першої допомоги з отриманням сертифікатів, 17 лютого 2020 

року (студенти гр. 1/9 СС), Бахмутська міськрайонна організація Товариства 

Червоного Хреста України. 

Саме старостату належить серйозна роль у допомозі педагогічному 

колективу підтримувати належну дисципліну серед студентів, відповідний 

зовнішній вигляд, вчасний прихід на заняття. 

Медичний коледж взаємодіє з органами місцевого самоврядування: 

Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управлінням молодіжної 

політики та у справах дітей, Управлінням праці та соціального захисту населення, 

міським центром зайнятості, з відділом поліції по роботі з молоддю, чеською 

гуманітарною організацією “Людина в біді”. 

Заклад співпрацює з громадськими організаціями «Студентська молодь 

Бахмуту», «Бахмут український», «Бахмутська Фортеця», «Молодіжний ресурсний 

центр «Розкрий себе», «Асоціація «Відродження та розвиток», «Студентська 

молодь Бахмуту», Бахмутською міськрайонною організацією Товариства 

Червоного Хреста України.   

У 2016 році студенти коледжу почали співпрацювати з міським молодіжним 

центром «Перспектива» (неформальним простором для спілкування та реалізації 

власного інтелектуального та творчого потенціалу студентів).    

Взаємодія і співпраця медичного коледжу з органами місцевого 

самоврядування та громадськими організаціями впливає на поліпшення результатів 

навчально-виховного процесу, підвищення рейтингу навчального закладу.  

Комунальний заклад «Бахмутський медичний коледж» є активним 

учасником різноманітних громадських та соціальних проектів, благодійних акцій, 

що проводяться на рівні міста, області. За останні роки коледж став організатором 



та учасником значної кількості виховних заходів, зокрема лауреатом конкурсу 

електронних петицій проекту «Школа юного громадянина» за підтримки агентства 

США з міжнародного розвитку (USBI). 

Дбаючи про зміцнення патріотичних почуттів, благоустрій рідного міста 

студенти беруть участь у: 

 мітингах до Дня визволення України, Дня Героїв Крут, Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав, Дня Перемоги над нацизмом та 

річниці завершення Другої світової війни, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня 

пам'яті катастрофи на Чорнобильській АЕС;   

 загальноміських заходах: День міста, День захисника України, День 

боротьби зі СНІДом, День соборності України, День Європи, День молоді;  

 проектах («Школа юного громадянина», «Школа здоров’я»);  

 флеш-мобі до Дня боротьби з тютюнопалінням «Заміни цигарку на 

цукерку»; 

 суботниках «Чисте місто». 

Медичний коледж піклується про власну рекламу, пропагуючи інформацію 

про власні здобутки. Відкритість та публічність діяльності коледжу забезпечується 

засобами масової інформації міста й області, на офіційному веб-сайті та офіційних 

сторінках у соціальних мережах. 

У закладі освіти створено дієву систему правової виховної роботи. Питання 

правового виховання студентів та профілактики правопорушень відображені у 

планах виховної роботи коледжу. Основною формою роботи  у цьому напрямку є 

Рада профілактики правопорушень, до якої входять члени адміністрації, досвідчені 

викладачі, практичний психолог, дільничний інспектор, представники 

студентського самоврядування.   

Найбільш розповсюдженою формою роботи правового лекторію є лекції, 

бесіди, зустрічі з робітниками правоохоронних органів. Куратори груп проводять 

індивідуальну роботу з важкими студентами. На засіданнях Ради профілактики 

правопорушень обговорюються питання щодо пропусків занять без поважних 

причин, незадовільної успішності та поведінки студентів. На батьківських зборах 

проводяться бесіди з профілактики протиправних дій неповнолітніми. 

З метою активізації роботи щодо формування у студентів правової культури 

та відповідального ставлення до себе й до інших традиційно у листопаді-грудні 

проводиться Місячник правових знань «Я – громадянин, я – патріот, я - студент 

медичного коледжу». Цього року відповідно до плану місячника пройшли такі 

заходи: засідання Студради щодо організації місячника, виставка в бібліотеці «Ми 

– різні, ми – рівні», виховні години у групах «Я маю право», зустрічі з 

працівниками ювенальної превенції Бахмутського відділу поліції, бесіди зі 

студентами «Кримінальна відповідальність медичних працівників за вчинення 

професійних злочинів». 

Відповідно до Плану сумісної діяльності нашого навчального закладу та 

Бахмутського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

проводяться лекції, бесіди, тренінги з питань психології, охорони здоров’я, 

профілактики негативних звичок та соціально небезпечних хвороб і пропаганди 

здорового способу життя в молодіжному середовищі, профілактики насильства в 

сім’ї та торгівлі людьми. 

Значна робота проводиться в коледжі з фізичного виховання студентської 

молоді. Організована робота спортивних секцій з волейболу, баскетболу, аеробіки, 



легкої атлетики. До основних форм занять фізичною культурою слід віднести 

фізкультурно-оздоровчі заходи, позаурочну фізкультуру, проведення днів здоров′я, 

загальних коледжних спартакіад.  

Протягом кожного навчального року в коледжі проводяться різного роду 

спортивні змагання з таких видів спорту: легкоатлетичний крос, волейбол, 

баскетбол, настільний теніс, легкоатлетичні турніри та інші. Традиційним стало 

проведення свята «Козацькі забави» з використанням історичних народних 

традицій, спортивних конкурсів. 

У січні 2020 року в коледжі відбувся шостий традиційний турнір дівочих 

команд з баскетболу серед навчальних закладів міста та регіону, присвячений 

пам’яті викладача фізичного виховання коледжу Каркача С.М. 

З метою пропаганди здорового способу життя команда студентів групи 

2/7 СС (куратор Бочко О.С.) стала переможницею у загальноміському Фестивалі 

Здоровʼя «В здоровій країні – здорове дозвілля», що відбувся 8 жовтня 2019 року 

на базі ДВУОР ім. С.Бубки з метою покращення та вдосконалення безпечного, 

активного дозвілля студентської молоді Бахмуту. Наша команда стала активним 

учасником спортивних естафет. Була отримана грамота за зайняте І місце у 

Фестивалі Здоровʼя.  

Студенти коледжу беруть активну участь і отримують вагомі результати у 

змаганнях по баскетболу на кубок міста (І місце - 2015р, ІІ місце - 2017р., ІІІ місце 

– 2019 р.), у міських змаганнях з легкої атлетики (ІІ місце - 2017, 2018, 2019 рр.), у 

спортивній сумісній естафеті 8х100 (І місце - 2017р., ІІ місце – 2018, 2019 рр.), у 

міських змаганнях допризивної молоді (ІІ місце – 2017, 2018 рр.), в обласних 

змаганнях з шахів (ІІ місце - 2017р.), з волейболу та легкої атлетики (І місце - 2017, 

2018р.), у міському спортивно-патріотичному змаганні «Майбутні захисники» - ІІ 

місце та інших змаганнях. Якісними виступами наші студенти повинні завдячувати 

викладачам фізвиховання, зокрема, керівнику фізвиховання Логвинюку Р.П. Адже 

такі види діяльності зміцнюють здоров’я молоді, зберігають здоров’я нації. 

Важливе місце в профілактично-оздоровчій роботі посідає організована на 

базі гуртожитку коледжу міська Школа Здоров’я, завданням якої є просвітницька 

робота серед студентів, їх батьків, школярів та мешканців міста з питань 

покращення якості здоров’я населення.   

Куратори груп та завідувачі відділеннями проводять індивідуальну роботу, 

особливо з тими студентами, які віднесені до групи ризику, здійснюється суворий 

контроль за відвідуванням занять. За останні роки кількість пропусків занять без 

поважних причин значно зменшилась.  

Плануючи заходи з питань морально-етичного виховання педколектив 

опирається на християнську мораль, традиції, обряди. Намагається прищеплювати 

молоді працелюбство, чесність, справедливість і, що особливо важливо для 

майбутніх медиків, виховання співчуття, співпереживання, самопожертви, 

милосердя, доброти, поваги, людської гідності. Приділяється увага таким аспектам: 

- культурі спілкування як джерелу духовного багатства; 

- красі людських відносин; 

- моральним якостям медичного працівника.  

За звітний період проведено: 

- акція «Милосердя» до Дня людей похилого віку;  

- круглий стіл «Мета медика – служити людям»; 

- конференція «Починаємо будувати храм із себе»; 



- виховні години «Духовна спадщина України», «Краса душі та тіла»; 

- психологічна гра «Життя людини – найвища цінність»; 

- вечори-диспути «Будувати життя або пристосовуватися до нього», «Совість 

– хвороба чи головний лікар?». 

Сьогодні важливе місце займають питання екологічного виховання.  

Так, 22 травня 2019 року на відкритій сцені у Верхньому парку міста 

відбувся екологічний фестиваль «Green way», організований Управлінням 

молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, де здійснювалося 

нагородження представників навчальних закладів, які брали активну участь у 

прибиранні зон відпочинку в рамках екологічної акції «За чисте довкілля», еко-

марафоні творчих робіт «Друге життя непотрібних речей – подвійна добра справа» 

та у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця». Переможцями цих міських 

заходів стали й наші студенти. Серед нагороджених були: Бестричан Валерія, 

Єрмоленко Юлія (гр.2/6 СС), Шинкарьова А. та Гукова А.(гр.3/8 СС). 

Формування у студентів гуманного ставлення до природи, почуття 

відповідальності за її долю  активно реалізується на заняттях з фахових дисциплін 

та на виховних годинах:  

- «Чорнобиль – подія незабутня» (урок мужності, щороку); 

- екологічний брейн-ринг, присвячений Всесвітньому Дню охорони водно-

болотних угідь (2017, 2018, 2019 рр.). 

Наші студенти та викладачі – активні учасники щорічної загальноміської 

акції «Чисте місто», що присвячена Міжнародному Дню Землі. У 2016 році 

переможцями визнані Журавльова Христина (номінація «Знак проти сміття»), 

Крижановська  Настя (номінація «Друге життя непотрібних речей») та викладач 

біології Звонарьова Н.Є. 

Наші студенти виявляють активну трудову позицію. Вони – учасники 

загальноміських акцій та проектів з прибирання міста. (Проект «Простір 

відпочинку біля ставка «Північний», екологічна акція «За чисте довкілля», 2017, 

2018, 2019 рр.).  

У коледжі уважно ставляться до вирішення студентських молодіжних 

проблем. Серед них проблеми родинно-сімейного та сексуального виховання 

студентів.  

За звітний період проведено такі заходи: 

- диспут «І буде син, і буде мати, і будуть люди на Землі…»; 

- конференція «Духовні ідеали сім’ї – першооснова формування моральних 

рис молоді»; 

- виховні години «Про шлюб і сім’ю України», «Підготовка молоді до 

сімейного життя», «Традиції та свята в українській родині». 

Підтримується тісний зв’язок з батьками, регулярно проводяться батьківські 

збори. Організовуються зустрічі студентів та їх батьків з лікарями-наркологами, 

дерматовенерологами, правоохоронцями, спеціалістами екологічної служби міста 

тощо. 

Відповідна частина студентів коледжу мешкає у гуртожитку. Для їх 

сприятливого проживання адміністрація коледжу намагається створити належні 

побутові умови, але й виховний процес займає вагоме місце. Керівна роль 

відводиться заступнику директора з ВР, вихователеві гуртожитку. У гуртожитку 

постійно діє Студентська рада, яка дбає про організацію естетичного виховання, 

змістовного дозвілля студентів, дотримання розпорядку дня, дисципліни, 



зберігання майна, організацію самообслуговування. Щомісячно створюється графік 

чергування кураторів у гуртожитку. Відповідно до плану пройшли бесіди 

викладачів Лифар Р.Х., Манукалової О.П., Журавльової Т.І. з мешканцями 

гуртожитку з питань дотримання гігієни, збереження здоров’я, профілактики 

захворювань. Стають традиційними зустрічі студентів з працівниками ювенальної 

превенції Бахмутського відділу поліції, з психологами коледжу та міста. Особливо 

вагомою була робота психолога чеської гуманітарної організації «Людина в біді» 

та фахівця із соціальної роботи Бахмутського міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді Данцевої О.І. 

Проводились рейди щодо виконання Правил мешкання у гуртожитку, 

результати яких висвітлювались у стіннівках та обговорювались на засіданнях 

Студради. 

Упродовж звітного періоду велика робота здійснювалась зі студентами-

сиротами та студентами, позбавленими батьківського піклування, яких зараз на 

відділенні навчається - 18 (15 – знаходяться на повному державному забезпеченні, 

3 - під опікою). З метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування 

батьків, відповідно до Закону України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» (із змінами та доповненнями), Постанови Кабінету 

Міністрів України від 05.04.1994 №226 «Про поліпшення виховання, навчання, 

соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування» (із змінами, внесеними Постановами КМУ), Постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із 

змінами та доповненнями, внесеними Постановами КМУ) студентам-сиротам 

виплачуються гроші на одяг, взуття, м’який інвентар, на придбання предметів 

гардероба та текстильної білизни, підручників, щорічна грошова допомога, 

одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, компенсація за обід. 

Студенти-сироти безкоштовно проживають у гуртожитку, де їм створені 

належні умови для проживання. Вони також забезпечені єдиними квитками, що 

надає їм право пільгового проїзду у міському транспорті. Всі студенти-сироти - 

випускники відділення спеціальності обов'язково працевлаштовуються. 

Студенти пільгової категорії (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; особи, 

батьки яких є шахтарями та мають підземний стаж не менше 15 років або загинули 

внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами; особи, визнані 

учасниками бойових дій та їх діти; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені 

особи; діти-інваліди та особи з інвалідністю I - III групи; діти з малозабезпечених 

сімей) отримують  соціальну стипендію.     

Завдяки змістовній виховній роботі серед студентів немає грубих порушень 

дисципліни, за останні 10 років жодного студента не було притягнуто до 

відповідальності правоохоронними органами. 

В цілому виховна робота в коледжі спрямована на формування високої 

духовної особистості, чуйності і поваги до старших, утвердження принципів 

загальнолюдської моралі, розвиток художніх здібностей, виховання трудової 

активності та прищеплення навичок здорового способу життя. 



 

Таблиця 4.1 

 

Забезпечення типовими навчальними програмами  

за ОПП  Сестринська справа спеціальності 223 Медсестринство 

 
№ 

з/п 

Найменування дисципліни за 

навчальним планом 

Відмітка про 

наявність 

програми 

(так/ні) 

Найменування розробника програми 

1 2 3 4 

 І. Дисципліни, що формують загальні компетентності 

 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1. Основи філософських знань Так Погребищенський медичний коледж, 2011 

2. Культурологія Так Вінницький медичний коледж  
ім. Д.К. Заболотного, 2011 

3. Фізичне виховання Так Черкаський медичний коледж, 2007  

4. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Так Вінницький медичний коледж  
ім. Д.К. Заболотного, 2011 

5. Історія України  Так Науково-методична Рада з питань освіти 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, 2011 

6. Соціологія  Так Погребищенський медичний коледж, 2011 

7. Основи правознавства Так Погребищенський медичний коледж, 2011 

8. Основи економічної теорії  Так Погребищенський медичний коледж, 2011 

9. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Так Черкаський медичний коледж, 2011 

Цикл природничо-наукової підготовки 

10. Основи латинської мови з 

медичною термінологією 

Так Міністерство охорони здоров’я , 2011 

11. Основи психології та міжособове 

спілкування   

Так Міністерство охорони здоров’я , 2011 

12. Основи екології та профілактичної 

медицини 

Так Вінницький медичний коледж  
ім. Д.К. Заболотного, 2011 

13. Анатомія людини Так Львівський державний медичний коледж ім. 

А.Крупинського, 2011 

14. Фізіологія Так Львівський державний медичний коледж ім. 

А.Крупинського, 2011 

15. Патоморфологія та патофізіологія  Так Вінницький медичний коледж ім. Д.К. 
Заболотного, 2011 

16. Фармакологія та медична рецептура  Так Львівський державний медичний коледж 
ім. А.Крупинського, 2011 

17. Медична біологія Так Львівський державний медичний коледж 
ім. А.Крупинського, 2011 

18. Основи медичної інформатики Так ДБМК, КМУ, ММУ, 2011 

19. Безпека життєдіяльності Так Науково-методична комісія з цивільної 
безпеки Науково-методичної Ради 
Міністерства освіти і науки України, 2011 

20. Медична хімія Так Львівський державний медичний коледж 
ім. А.Крупинського, 2011 

21. Мікробіологія  Так Вінницький медичний коледж  
ім. Д.К. Заболотного, 2011 

22. Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

Так Вінницький медичний коледж ім. Д.К. 
Заболотного, 2011 

23. Ріст та розвиток людини Так Черкаський медичний коледж, 2011 





 

Таблиця 4.2 

 

Забезпечення планами, завданнями, методичними рекомендаціями, 

контрольними роботами за ОПП  Сестринська справа 

спеціальності 223 Медсестринство 

 
№ Найменування Інформація про наявність ("+", "-" або немає потреби) 

з/п дисципліни за 

навчальним планом 

Плани семінар-

ських занять 

Плани практич-

них занять 

Плани 

(завдання) 

лабора- 

Завдання 

для само-

стійної 

Методичні 

рекомендації з 

виконання 

Комп-

лексні 

контро- 

    торних  

робіт 

роботи 

студентів 

контрольних робіт 

для 

льні 

роботи 

      студентів-заочників  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Основи філософських знань + немає потреби немає потреби + ІТ немає потреби + 

2. Культурологія + немає потреби немає потреби + 1Т немає потреби + 

3. Фізичне виховання немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби немає 

потреби 

4. Українська мова (за 
професійним спрямуванням) 

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

5. Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

6. Основи права  + немає потреби немає потреби + ІТ немає потреби + 

7. Історія України + немає потреби немає потреби + ІТ немає потреби + 

8. Соціологія + немає потреби немає потреби + ІТ немає потреби + 

9. Основи економічної теорії + немає потреби немає потреби + 1Т немає потреби + 

10. Основи латинської мови з 
медичною термінологією 

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

11. Основи психології та між 

особове спілкування   

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

12. Основи медичної інформатики немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

13. Анатомія людини немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

14. Фізіологія немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

15. Патоморфологія та 

патофізіологія 

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

16. Фармакологія та медична 

рецептура 

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

17. Медична хімія немає потреби немає потреби + + ІТ немає потреби + 

18. Мікробіологія немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

19. Основи екології та 

профілактичної медицини 

немає потреби + + + ІТ немає потреби + 

20. Безпека життєдіяльності  + + немає потреби + ІТ немає потреби + 

21. Медична біологія немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

22. Основи біологічної фізики та 

медична апаратура 

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

23. Ріст та розвиток людини немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

24. Історія медицини та 

медсестринства 

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

25. Основи медсестринства немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

26. Медсестринство у внутрішній 

медицині 

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

27. Медсестринство в хірургії немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

28. Медсестринство в педіатрії немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

29. Медсестринство в акушерстві немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

30. Медсестринство в гінекології немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

31. Медсестринство в інфектології немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

32. Медсестринство в 

офтальмології 

немає потреби + немає потреби + 1Т немає потреби + 

33. Медсестринство в 

оториноларингології 

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

34. Медсестринство в онкології немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

35. Медсестринство в дерматології 
та венерології 

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 

36. Медсестринство в сімейній 
медицині 

немає потреби + немає потреби + ІТ немає потреби + 







Таблиця 4.4 

Забезпечення програмами і базами практик  

за ОПП Сестринська справа спеціальності 223 Медсестринство 

 
№ 

з/п 

Найменування 

практики 

Семестр, 

в якому 

перед- 

бачена 

практика 

Тривалість 

практики  

(у тижнях) 

Інформація про 

наявність 

програм 

практики  

(«+» або «-«) 

Найменування бази для 

проходження практики 

Інформація про наявність 

угод про проходження 

практик (№, дата, строк дії) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Виробнича практика 

 

6 

 

2 + 

 

КНП «Багатопрофільна лікарня 

інтенсивного лікування міста 

Бахмут»  

№ 1 від 03.02.2020 р.  

Строк дії до 15.02.2020 р. 

(з пролонгацією) 

КНП «Мирноградська центральна 

міська лікарня» Мирноградської 

міської ради 

№ 2 від 03.02.2020 р.  

Строк дії до 15.02.2020 р. 

(з пролонгацією) 

КНП «Часовоярська міська лікарня 

планового лікування Бахмутської 

районної ради» 

№ 3 від 03.02.2020 р.  

Строк дії до 15.02.2020 р. 

(з пролонгацією) 

 

КНП «Сіверська багатопрофільна 

лікарня планового лікування 

Бахмутської районної ради» 

№ 4 від 03.02.2020 р.  

Строк дії до 15.02.2020 р. 

(з пролонгацією) 

 

КНП «Центральна міська лікарня»  

м. Торецька 

№ 5 від 03.02.2020 р.  

Строк дії до 15.02.2020 р. 

(з пролонгацією) 

 

КНП «Світлодарська 

багатопрофільна лікарня планового 

лікування Бахмутської районної 

ради» 

№ 6 від 03.02.2020 р.  

Строк дії до 15.02.2020 р. 

 






