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Довідка 

про діяльність КЗ «ПФМК» ДОР» 

(повна назва навчального закладу згідно реєстру та підпорядкування) 

у 2021/2021 навчальному році 

I. Загальна характеристика навчального закладу: 

1. Поштова адреса: 51413 вул. Промислова, 13, м. Павлоград, Дніпропетровської області, Україна. 

2. Юридична адреса, адреса електронної пошти, адреса Web-сайту вищого навчального закладу: вул. 

Промислова, 13, м. Павлоград, Дніпропетровської області, Україна. med_uch@ukr.net.  

www.pmu.dp.ua. 

3. Юридичні підстави для здійснення освітньої діяльності: Ліцензія серії АЕ № 527276, сертифікати 

серії КК № 04008799, КК № 04008798, акт узгодження переліку спеціальностей. 

4. Прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, номери контактних телефонів, дата 

народження директора та заступників: 

- Директор Демиденко Володимир Іванович, 20.08.1969 р. н., 0975624049, 050-653-28-25 

- Заступник директора з навчальної роботи Прищепа Ольга Павлівна, 01.04.1961 р. н. 0665347148,  

5. Заступник директора з виховної роботи Семидоліна Світлана Георгіївна, 07.09.1975 р.н., 

0502012439  

6. Коротка історична та загальна довідка про вищий навчальний заклад: КЗ «ПФМК» ДОР» є одним із 

кращих державних навчальних закладів Дніпропетровщини, який забезпечує професійну 

підготовку кваліфікованих фахових молодших бакалаврів в галузі знань 22 «Охорона здоров’я»,  

спеціальності 223 «Медсестринство» для лікувальних, лікувально-профілактичних, санітарно-

профілактичних закладів охорони здоров’я України. 

Форма власності – державна комунальна. 

КЗ «ПФМК» ДОР» розпочало свою діяльність в 1961 році на підставі Наказу Міністерства 

охорони здоров’я УРСР № 403 від 19.07.61 року та рішення № 850 Дніпропетровської обласної Ради 

народних депутатів від 8 вересня 1961 року. Перший набір до коледжу на відділення медичних сестер 

складав 90 осіб. В пристосованому приміщенні функціонувало три аудиторії і чотири кабінети, 

навчальний процес здійснювали три штатних викладача та вісім лікарів-сумісників.  

КЗ «ПФМК» ДОР» здійснює освітню діяльність на основі свого Статуту, затвердженого 

рішенням Дніпропетровської обласної ради, концепції освітньої діяльності з підготовки фахових 

молодших бакалаврів. 

Відповідно рішення АКУ від 06 червня 2019 р., протокол № 136 наказ МОН України від 

12.06.2019 р. № 821 освітньо-професійні програми «Лікувальна справа» та «Сестринська справа», 

спеціальність 223 «Медсестринство», коледж визнано акредитованим за статусом вищого навчального 

закладу освіти І рівня.  

Підготовка фахівців проводиться на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної 

середньої освіти. Формування контингенту здійснюється на конкурсній основі. В коледжі діють курси 

підготовки до вступу у вищі навчальні заклади. 

Коледж також має ліцензію на підвищення кваліфікації молодших медичних працівників з 

лікувального масажу.  

КЗ «ПФМК» ДОР» розміщується на території площею близько 3 га., з загальною площею всіх 

приміщень 8173 кв. м. Згідно з навчальним планом функціонує 22 кабінети, 5 лабораторій та 6 

навчальних аудиторій, які оснащені фантомами, муляжами, медичним інструментарієм, предметами 

догляду за хворими, згідно сучасних вимог. Коледж має гуртожиток на 185 місць, що забезпечує 

проживання всіх іногородніх студентів. Бібліотека має книжковий фонд 34400 примірників, який 

постійно поповнюються.  

Сьогодні коледж – це сучасний навчальний заклад з розвиненою інфраструктурою з 

прогресивними технологіями навчального процесу. Упродовж останніх років студенти коледжу є 

постійними лідерами місцевих та зональних спортивних змагань, фестивалів художньої 

самодіяльності, олімпіад.  

За 60 років свого існування  коледжем підготовлено близько 8600 кваліфікованих медичних 

сестер та фельдшерів. Значна частина випускників коледжу стала лікарями, прекрасними 

спеціалістами. Організаторами Охорони здоров’я є випускники нашого коледжу: головні лікарі 

міських, районної лікарні, головні медсестри та старші медсестри відділень лікарень та пологового 

будинку. 

mailto:med_uch@ukr.net
http://www.pmu.dp.ua/


 

II. Структура навчального закладу: 

Директор коледжу 

Заступники директора: 

- з навчальної роботи 

- з виховної роботи 

- з адміністративно-господарської роботи 

- головний бухгалтер 

Завідувачі: 

- методичним кабінетом 

- практикою 

- відділенням 

- бібліотекою 

Циклові комісії: 

- гуманітарних та соціально-економічних дисциплін,  

- основ медсестринства, 

- клінічних дисциплін, 

- педіатрії, акушерства та гінекології,  

- природничо-наукових дисциплін 

- загально-освітніх дисциплін 

Допоміжні служби: 

- бухгалтерія 

- архів 

- відділ кадрів 

- техперсонал 

III. Контингент студентів: 

1. денна форма навчання: 

- всього на 31 серпня  2021 р.– 402,  

за кошти місцевих бюджетів – 274,   

фізичних осіб – 128; 

2. заочна форма – 0.  
 

Здійснюється підготовка фахівців: 

В галузі знань 22 «Охорони здоров’я» 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»,  «Фаховий молодший бакалавр» 

із  спеціальності: 

 -  223 «Медсестринство»; 

Освітньо-професійна програма: 

«Лікувальна справа»;   «Сестринська справа». 

Ліцензійний обсяг прийому: «Сестринська справа» –180 місць, «Лікувальна справа» – 60 місць.  

Формування контингенту здійснюється на базі повної загальної середньої освіти та базової загальної 

середньої освіти  на конкурсній основі . 

Сумарні обсяги прийому та випуску у 2021-2022 н. р.: прийом – 125, випуск – 103 
 

 

IV. Кадри: 

Штатна кількість викладацького складу на 01.09.2021 р. -  50 осіб.  

Вищу кваліфікаційну категорію мають 32 64 % 

Першу кваліфікаційну категорію мають 6 12% 

Другу кваліфікаційну категорію мають 7 14 % 

Спеціаліст 5 10 % 

Звання „Викладач – методист” мають 14 викладачів, що складає 28 % від загальної кількості, 

два викладачі мають звання кандидат наук. 

План підвищення кваліфікації викладачів виконується на 100% своєчасно.  

З метою оцінки рівня творчої педагогічної діяльності проводиться атестація викладачів. 

Атестація викладачів проводиться відповідно до “Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 

р. № 930 та наказу Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України №1473 від 20.12.2011 року, 

№ 1135 від 08.08.2013 р. «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників». 

Графік атестації виконується на 100%. 

Середній вік викладачів – 51 років. 

 



 

V. Матеріально-технічне оснащення: 
 КЗ «ПФМК» ДОР» має навчальний корпус площею 2971,36 м2 та гуртожиток площею 2932 м2 на 185 

місць, оснащені достатньою кількістю твердого та м’якого інвентарю, їдальню площею 613,13 м2 на 150 

посадкових місць, спортивний комплекс у складі великої спортивної зали, малої гімнастичної зали, 

тренажерної зали, кабінету фізичного виховання, жіночої та чоловічої роздягальні, спортивного майданчика 

площею 2814 м2,  бігової доріжки довжиною 300 м, студентський клуб. 

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання навчальних планів в Павлоградському медичному коледжі на достатньому рівні. 

Активно використовуються 58 комп’ютерів, що забезпечують роботу структурних підрозділів коледжу, 

циклових комісій, викладачів, студентів, в тому числі 42 комп’ютера із строком експлуатації не більше 8 

років. Для забезпечення освітнього процесу використовуються 17 мультимедійних комплексів (проектор та 

пересувний екран, ноутбук), а також 4 кабінета з інтерактивною дошкою.  

У коледжі функціонують 2 комп’ютерних класи, обладнані сучасними персональними комп’ютерами на 

які встановлене ліцензійне програмне забезпечення. Площа кабінетів інформатики та медичної інформатики 

становить – 52,0 кв.м. та 34,4 кв.м., в яких встановлено 19 ПЕОМ для забезпечення вивчення та 

програмованого контролю з дисциплін навчального плану. 

Функціонування навчальних кабінетів на клінічних базах, де створені належні умови для практичного 

навчання, забезпечення їх відповідним обладнанням та методичними матеріалами дає якнайширші 

можливості для повноцінного проведення занять, дозволяють створити життєву ситуацію «Пацієнт — 

медпрацівник». На базі лікувально-профілактичних закладів м. Павлограда обладнано 8 навчальних кімнат:  

КНП «ПМЛ№1»ПМР» Комунальне некомерційне підприємство «Павлоградська міська лікарня №1» 

Павлоградської міської ради»– кабінет педіатрії, медсестринства в педіатрії, медсестринство в хірургії; 

КНП «ПЛІЛ»ПМР» Комунальне некомерційне підприємство «Павлоградська лікарня інтенсивного лікування» 

«Павлоградської міської ради» – кабінет медсестринства у внутрішній медицині, внутрішньої медицини, 

медсестринства в хірургії, медсестринства в  оториноларингології, медсестринство в інфектології, основ 

медсестринства; 

КНП «ППБ»ПМР» Комунальне некомерційне підприємство «Павлоградський пологовій будинок» 

Павлоградської міської ради» - кабінет медсестринства в акушерстві та медсестринства в гінекології, 

гінекології, акушерства; 

КНП «ЦПМСД»ПМР» Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Павлоградської міської ради»  – кабінет медсестринства у внутрішній медицині, офтальмології; 

КНП «ЦПМСД»БСР ДО» Комунальне некомерційне підприємство» Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Богданівської сільської ради Дніпропетровської області» – кабінет основ медсестринства, 

геронтології, геріатрії та паліативної медицини, медсестринство в педіатрії, неврології. 

До навчального процесу залучені: операційні зали, перев'язочні, маніпуляційні, процедурні, 

діагностичні кабінети, травмпункти, кабінети функціональної та лабораторної діагностики, станції швидкої 

медичної допомоги, кабінети профілактичних щеплень, оглядові кабінети. 

Всі навчальні кімнати оснащені меблями – на 10 посадкових місць, інструментарієм та фантомами по 

обстеженню хворих для відпрацювання практичних навичок. 

VI. Інформаційне забезпечення. 

Основними джерелами інформації є педагогічна, методична, навчальна література, періодичні 

видання, матеріали Інтернету. Постійно здійснюється зв’язок з навчально-методичним центром по 

отриманню навчально-методичних журналів: „Організація навчально-виховного процесу”, „Освіта. 

Технікуми, коледжі”, інформаційні вісники та інше. Матеріали цієї літератури широко 

використовуються для планування навчальної і виховної роботи.  

Коледж має бібліотеку з навчальним фондом 34559 примірника. 

 З них: 

- суспільно-політична – 3222 пр. 

- медична і суміжна – 22693 пр. 

- інша – 8636 

підручники становлять – 17555 пр.  

Загальна кількість періодичних видань – 12 назв. 100% забезпеченість україномовною 

навчальною літературою таких предметів, як медсестринство в педіатрії, хірургії, у внутрішній 

медицині, основ медсестринства. Всі інші предмети навчального плану україномовною літературою 

забезпечені від 80 до 100%. Бібліотека оснащена комп’ютером і множильною технікою. В 2008 році 

було придбано програму „Бібліограф”, в якій ведеться електронна картотека, каталог.  

Створений електронний портфель студента, матеріали якого постійно оновлюються. 

За 2021-2022 н. р. викладачами коледжу для студентів створено 60 методрозробок та 

рекомендацій в електронному та друкованому вигляді.  



 

 

 

 

 

Методична проблема: «Забезпечення якісної фахової передвищої освіти 

шляхом впровадження інноваційних технологій, студентооріентованого 

навчання та підвищення ефективності формування професійної компетентності 

випускників медичних коледжів» 

   Основні напрямки роботи: 

- Створення освітнього середовища, відкритого для апробації та втілення 

інноваційних, симуляційних та дистанційних технологій. 

- Формування усвідомлення студентами соціальної цінності обраної професії. 

- Забезпечення особистісно орієнтованого підходу та педагогічного супроводу 

процесу формування позитивної мотивації студентів. 

- Впровадження в освітній процес гуманістичного ціннісного бачення студента 

як особистості, яка має потребу у саморозвитку та самореалізації. 

- Реалізація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства 

педагогічних працівників, студентів, батьків. 

- Виховання багатогранної, цілісної, всебічно розвиненої особистості із 

- демократичним світобаченням, створення належних умов для розвитку та 

задоволення культурних потреб студентів, формування здорового способу 

життя.  

- Сприяння зростанню соціальної активності у студентської молоді, виховання 

духовності та патріотизму. 

- Підвищення рівня професійної кваліфікації педагогічних працівників за 

результатами самооцінювання власних фахових і загальних компетентностей 

1 педагогічної майстерності. 

- Співпраця з громадськістю та місцевими органами самоврядування. 



 

Розділ 1 Система організаційно-управлінської роботи 

 

1.1. Педагогічна рада 

 

 

№з 

н/п 
Порядок денний Дата Відповідальні 

Відмітка 
про 

виконання 
1 Затвердження складу педради, вибори секретаря. 

Серпень 

Демиденко В.І.  

2 
Затвердження комплексного плану роботи коледжу, та 

головної методичної проблеми на 2021-2022 н.р. 
Демиденко В.І. 

 

3 

Підсумки роботи педколективу з урахуванням основної 

проблеми в навчально-виховному процесі в 2020-2021 

н.р. та задачі по подальшому підвищенню рівня знань та 

підготовки молодших спеціалістів.  

Демиденко В.І.  

Прищепа О.П. 

 

4 
Підсумки роботи приймальної комісії в 2020-2021 н.р. та 

заходи по організації прийому на 2021-2022 н.р. 
Демиденко В.І. 

 

     

1 
Затвердження плану роботи по організації прийому на 

2022-2023 навчальний рік. 
Жовтень  

Демиденко В.І. 
 

2 
Формування здоровозбережувальних компетентностей у 

процесі підготовки медичних працівників 
Жукова Н.А. 

 

3  «Бібліотека – місце традицій, простір інновацій» Саликова А.М.  
     

1 
«Онлайн-тестування знань студентів – інструмент 

підвищення якості знань студентів» 
Грудень 

Шевченко О.Г. 
 

2 
«Адаптація студентів нового набору та способи  

подоланню їх неуспішності» 
Кобзар Н.І. 

 

     

1 Аналіз успішності за І семестр 2021-2022 н.р. 
Лютий 

Прищепа О.П.  

2 
«Куратор групи як ключовий суб’єкт формування 

особистості молодого фахівця» 
Семидоліна С.Г 

 

     

1 
«Форми і методи проведення дистанційних поза аудиторних 

заходів у закладах фахової перед вищої освіти» 

Квітень 

Іванченко Н.О. 
 

2 
«Компетентностний підхід та шляхи поліпшення 

викладання фундаментальних дисциплін» 
Власюк Г.М. 

 

3 
Здоровий спосіб життя – складова формування цілісної 

національної системи 
Поставний О.М. 

 

 
 

  

 

1 
Впровадження у практику роботи викладачів сучасних 

досягнень педагогіки та передового педагогічного 

досвіду 
Червень 

Рогоза С.І 
 

2 
Система науково-пощукової та практичної роботи 

студентів та її вплив на якість навчально-виховного 

процесу   

Ободовський С.В. 
 

     

1 
Затвердження педнавантаження викладачів на 2021-2022 

н.р. 

Липень 

Демиденко В.І. 

Прищепа О.П. 

 

2 

Про підсумки літньої екзаменаційної сесії. Аналіз ДКК 

про результати державних екзаменів на спеціальностях 

223 «Медсестринство», спеціалізації «Лікувальна 

справа» та «Сестринська справа». 

Кобзар Н.І. 
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2.1. Адміністративна рада 

 
№ 

з/п 

Зміст питань, які розглядаються 
Термін  Відповідальні 

1. Про особливості роботи педагогічного колективу в новому навчальному 

році. 

вересень 

 

Прищепа О.П.,  

Семидоліна С.Г. 

Результати огляду навчальних аудиторій. Стоколос Л.В. 

Про підсумки проходження медичного огляду співробітниками коледжу. Решетар Н.П. 

Про стан забезпечення студентів нового прийому гуртожитком. Доценко Л.В., 

Роменська В.М. 

Про забезпечення студентів навчальною та довідковою літературою. Саликова А.М. 

Про відзначення Дня фізичної культури. Поставний О.М. 

Про хід підготовки до святкування 60-річного ювілею коледжу. Адміністрація 

коледжу 

2 Виконання рішень педради по ліквідації академзаборгованості за 2020-

2021н.р. 

жовтень 

 

Кобзар Н.І. 

Стан виконання Закону України «Про пожежну безпеку». Про посилення 

протипожежних заходів в осінньо-зимовий період. 

Францева Л.А. 

Стоколос Л.В. 

Аналіз роботи зі студентами, які потребують психологічної підтримки, 

студентами сиротами та дітьми позбавлених батьківського піклування.  

Ащеулова І.П. 

Затвердження кандидатур на атестацію викладачів в 2021-2022н.р 

 

Демиденко В.І. 

Рогоза С.І. 

Виконання плану бюджету за вересень-місяць. Про забезпечення студентів 

пільгових категорій. Про стан сплати за навчання та гуртожиток.  

Сологуб К.С. 

3 Аналіз стану матеріально-технічного забезпечення кабінетів на базах 

лікувально-профілактичних закладів та кабінетів до клінічної практики і 

лабораторій коледжу. 

листо-

пад 

 

Ободовський С.В. 

Проведення профорієнтаційної роботи серед школярів випускних класів та 

працюючої молоді міста, району, області по залученню до навчання на 

2022-2023н.р. 

Семидоліна С.Г. 

Робота адміністрації коледжу з питання: Організація стажування та курсів 

ФПК викладачів коледжу. 

Рогоза С.І. 

Виконання плану-бюджету за жовтень-місяць. Сологуб К.С. 

4 Створення безпечних умов праці. Попередження дорожнього травматизму. 

(План заходів). Стан техніки безпеки на уроках фізичної культури (заходи) 

 

грудень 

Францева Л.А. 

Стоколос Л.В. 

Доценко Л.В. 

Поставний О.М. 

 Результати медичного обстеження студентів. Решетар Н.П. 

 Виконання плану бюджету за листопад-місяць. Про стан сплати про 

навчання та гуртожиток. 

Сологуб К.С. 

5 Стан успішності та відвідування занять студентами на відділеннях. 

січень 

Кобзар Н.І. 

Аналіз голів ЦК з питання: про стан методичного забезпечення дисциплін  

ЦК. 

    Голови ЦК   

Ефективність роботи факультативів та предметних гуртків Ободовський С.В. 

 

Виконання плану-бюджету за грудень місяць. Про стан сплати за навчання 

та гуртожиток за 1 семестр 2021-2022н.р. 

Сологуб К.С. 

Доценко Л.В. 

 Виконання кошторису по поповненню наочностями навчально-виховного 

процесу за 2021 р. 

Ковтун А.П. 

6 Виконання рішень педради за ІІ семестр 2020-2021 н.р. та І семестр 2021-

2022н.р.  

Лютий 

Демиденко В.І. 

 Про стан житлово-побутових умов студентів, які мешкають у гуртожитку. 

Організація виховної роботи серед студентів гуртожитку.   

Доценко Л.В. 

Семидоліна С.Г. 

Роменська В.М. 

 Виконання плану бюджету за січень-місяць. Про стан сплати за навчання та 

гуртожиток. 

Сологуб К.С. 
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7 Аналіз роботи зі студентами сиротами та студентами позбавленими 

батьківського піклування. 

Березень 

Семидоліна С.Г. 

 

Стан спортивно-масової роботи в коледжі. Поставний О.М. 

 

Виконання плану-бюджету за лютий місяць. Стан сплати за навчання та 

гуртожиток. 

Сологуб К.С. 

8 Організація роботи волонтерських загонів. 

 

Квітень 

 

Ободовський С.В. 

Заходи  по збагаченню і збереженню бібліотечного фонду , направлення на 

покращення навчально-виховного процесу. 

Саликова А.М. 

Хід підготовки студентів, які навчаються  на основі  базової загальної 

середньої освіти до ЗНО з дисциплін «Історія України», «Українська мова», 

«Математика», «Біологія». 

Викладачи 

Куратори 

Виконання плану-бюджету за березень-місяць. Стан сплати за навчання та 

гуртожиток. 

Сологуб К.С. 

9 Аналіз  виконання плану по проходженню курсів ФПК викладачами 

коледжу. 

Травень 

Рогоза С.І. 

Звіт завідувача відділенням по збереженню контингенту студентів і роботі 

зі слабовстигаючими студентами. 

Кобзар Н.І. 

Хід підготовки студентів до проведення ліцензійного іспиту на 

спеціальності «Медсестринство» «Лікувальна справа» та «Сестринська  

справа» 

Прищепа О.П. 

Ободовський С.В. 

Кобзар Н.І. 

Виконання плану-бюджету за квітень-місяць. Стан сплати за навчання та 

гуртожиток. 

Сологуб К.С. 

10 Хід виконання плану по підготовці до організації прийому в коледж на 

2022-2023н.р. 

 

Червень 

Демиденко В.І., 

Секретар 

приймальної 

комісії 

Ефективність роботи адміністративно-управлінського апарату коледжу. Демиденко В.І. 

Готовність ВНЗ до осінньо-зимового періоду. Стан протипожежної, 

каналізаційної, опалювальної систем, котельного господарства, покрівлі, 

утеплення приміщень 

Францева Л.А. 

Стоколос Л.В. 

Доценко Л.В. 

Виконання плану бюджету за травень-місяць. Стан сплати за навчання і 

проживання в гуртожитку за П семестр 2021-2022н.р. 

Сологуб К.С. 

 

 

Розділ 2 

Система навчально-методичної роботи 

 2.1. План методичної роботи 

1.  Спланувати роботу: 

а) школи підвищення педмайстерності; 

б) сумісних засідань циклових комісій; 

в) школи молодого викладача 

г) план вивчення досвіду роботи. 

До 25.09. 

2021 р. 

Рогоза С.І.  

2.  Скласти графіки: 

а) тижнів по предметам; 

б) відкритих уроків; 

в) курсів підвищення педмайстерності викладачів 

г) атестації викладачів 

-”- -”-  

3.  Систематично відвідувати та аналізувати уроки та практичні 

заняття. 

Постійно -”-  

4.  Проводити засідання школи педмайстерності, сумісні засідання 

циклових методичних комісій, школи молодого викладача. 

Згідно 

плану 

-”-  

5.  Організувати  індивідуальні консультації та заняття з молодими 

викладачами по різним питанням навчально-виховного процесу.  

-”- Рогоза С. І. 
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6.  Прийняти участь в атестації кабінетів та лабораторій коледжу, 

створити банк методичного забезпечення лекцій та практичних 

занять в електронному вигляді дисциплін комісії гуманітарно-

соціального профілю 

Січень 

червень 

Прищепа 

О.П. 

Рогоза С.І. 

Ободовський 

С.В. 

 

7.  Організувати та провести обласну методичну раду на тему: 

«Впровадження сучасних навчальних технологій в організацію 

самостійної роботи як засобу формування професійної 

компетентності майбутніх медичних фахівців». 

 

Квітень   

Прищепа 

О.П. 

Рогоза С.І. 

Голови ЦК 

 

8.  Продовжувати розповсюдження досвіду роботи  викладача 

дисципліни «Медсестринство в педітрії» Маловик Л.І., тема 

досвіду: «Використання сучасних методів та інноваційних 

технологій при викладанні дисципліни «Медсестринство в 

педіатрії» в умовах дистанційного навчання» та вивчати досвід 

роботи викладача дисципліни викладача «Медсестринство в 

хірургії» Борисенко В.В., тема досвіду: «Використання ІКТ при 

викладанні клінічних дисциплін». 

на протязі 

навч. 

року 

 

Рогоза С.І. 

Голови ЦК 

 

9.  Вести облік карток контролю викладачів. Постійно -”-  

10. Надавати методичну допомогу та рекомендації викладачам по всім 

напрямкам методичної роботи. 

-”- -”-  

11. Створити  методичний посібник для  викладачів « На рівні 

сучасних вимог № 18 » ( з досвіду роботи ЦК ) 

-„- -„-  

12. Контролювати взаємовідвідування занять викладачами. -”- -”-  

13. Згідно нових вимог вдосконалити комплекси методичного 

забезпечення занять та самостійної роботи. 

-”- -”-  

14. Провести атестацію викладачів. Березень Рогоза С.І.  
 

 2.2. План роботи школи по підвищенню педмайстерності викладачів  

1.  Психолого-педагогічний семінар: «Професійне 

здоров’я педагога як умова ефективної 

здоров’язбережної діяльності навчальних 

закладів фахової передвищої освіти України». 

Жовтень  Рогоза С.І. – методист 

Салікова А.М. – 

пров.бібліотекар 

Ащеулова І.П. – 

практичний психолог 

Дьячкова Л.В. - бібліотекар 

 

2.  Обласна методична рада на тему: «Впровадження 

сучасних навчальних технологій в організацію 

самостійної роботи як засобу формування 

професійної компетентності майбутніх медичних 

фахівців». 

Квітень  Прищепа О.П. – 

заст.директора 

 з навч.роботи  

Рогоза С.І. – методист 

Голови ЦК 

 

3. Відкритий обласний урок-конференцію викладача 

дисципліни ОМС Бурякової Н.П. на тему: «Вплив 

різних факторів на  ріст та розвиток людини» 

Квітень 
Рогоза С.І. – методист 

 Викладач Бурякова  Н.П. 

 

4. Відкрите обласне практичне заняття на тему: 

«Виписування, зберігання, та застосування 

лікарських засобів» 

Квітень   
Рогоза С.І. – методист 

викладач Шмідт Ю.М.    

 

5 Презентація досвіду роботи викладача дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» Борисенко В.В., тема 

досвіду: «Використання ІКТ при викладанні 

клінічних дисциплін». 

Червень  
Рогоза С.І. – методист 

Викладач Шмідт Ю.М. 

 

 

6 Презентація досвіду роботи викладача дисципліни 

«Медсестринство в педіатрії» Маловик Л.І., тема 

досвіду: «Використання сучасних методів та 

інноваційних технологій при викладанні 

дисципліни «Медсестринство в педіатрії» в 

умовах дистанційного навчання». 

Червень  

Рогоза С.І. – методист 
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 2.3. План роботи школи по підвищенню педмайстерності молодого викладача І-ІІ року 

навчання  

1 Знайомство та співбесіда з молодими викладачами з метою 

виявлення попереднього рівня педагогічних знань та умінь. 

Ознайомлення із системою роботи в коледжі, нормативними 

документами. 

 

Вересень  

Методист  

Рогоза С.І. 

викладачі 

 

2  Вивчення сучасних вимог до проведення занять,  складання 

тематичних планів, ознайомлення із методичними розробками 

викладачів вищої кваліфікаційної категорії на тему 

«Використання інтерактивних технологій навчання в 

освітньому процесі». 

 

Жовтень 

  

Методист  

Бенькович Н.В. 

викладачі 

 

3 Робота з фаховою літературою, вивчення  документів, 

необхідних для  створення навчально-методичного комплексу 

Доповідь: «Ділова гра як вид проблемного навчання, її місце в 

процесі формування фахової компенції у студентів медичних 

коледжів»  

 

Листопад 

Методист  

Салікова А.М. 

   викладачі 

 

4 Робота з фаховою літературою та методичними 

рекомендаціями на тему: «Активізація  навчально пізнавальної 

діяльності студентів шляхом використання можливостей ІКТ» 

 

Січень 

Методист,  

Іванченко Н.І. 

викладачі 

 

5 «Міжпредметна інтеграція природничо-наукових та клінічних 

дисциплін як засіб пізнавальної діяльності студентів» - 

доповідь методиста 

Лютий  

 

Методист  

 
 

6 Доповідь на тему «Застосування ІКТ на заняттях клінічних 

дисциплін» 

Березень Методист,  

Шевченко О.Г. 
 

7 Провести анкетування молодих викладачів з метою виявлення 

складностей в роботі. Підсумки роботи школи молодого 

викладача. 

Квітень  Методист  

Рогоза С.І. 
 

 

 

 2.4.План сумісних засідань циклових  комісій 

1 Організація та планування навчального процесу. Вересень Рогоза С.І  
     

1 Факультатив з української мови 

Листопад 

Титаренко Є.І.  

2 
«Ознайомлення з новою психолого-педагогічною та 

фаховою пресою» 
Салікова А.М. 

 

     

1 Факультатив з української мови 

Грудень 

Титаренко Є.І.  

2 
«Інноваційні підходи до мотивації навчальної діяльності 

студентів» 
Бойко І.В. 

 

     

1 Факультатив з української мови 

Січень 

Титаренко Є.І.  

2 
«Активні форми навчання при викладанні дисциплін 

циклової комісії педіатрії, акушерства та гінекології» 
Сич Н.В. 

 

     

1 Факультатив з української мови 

Лютий 

Титаренко Є.І.  

2 
 «Використання ігрових методів навчання при вивченні 

дисциплін циклу професійної підготовки» 
Марчук Н.Г. 

 

     

1 Факультатив з української мови 

Травень  

Титаренко Є.І.  

2 
«Шляхи активізації роботи студентів на заняттях з хімії 

методом інноваційних технологій» 
Дика Н.П. 
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 2.5. План вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи викладача дисципліни викладача 

дисципліни «Медсестринство в хірургії» Борисенко В.В., тема досвіду: «Використання ІКТ при 

викладанні клінічних дисциплін». 

1 Підготовча робота: 

а) визначення теми, мети вивчення досвіду роботи; 

б) підбірка необхідної літератури для вивчення і узагальнення 

досвіду. 

 

Вересень 

 

Жовтень 

Методист 

Рогоза С.І. 

 

2 Збір фактичного матеріалу: 

а) знайомство з документацією викладача: тематичні плани, плани 

роботи кабінету та позакласна робота; 

б) планування відкритих уроків, позакласних заходів. 

 

Листопад 

 

Грудень 

 

 

Методист 

 

3 Аналіз та узагальненння досвіду роботи: 

а) рецензія методрозробок, аналіз відвідування занять; 

б) інформація про досвід на педраді. 

В кінці 

навчаль-

ного року на 

педраді 

 

Методист 

 

4 Розповсюдження та впровадження досвіду: 

а) оформлення портфоліо:    

досвіду роботи викладача дисципліни «Медсестринство в 

хірургії» Борисенко В.В., тема досвіду: «Використання ІКТ при 

викладанні клінічних дисциплін». 
б) виставка дидактичного матеріалу 

В кінці 

роботи 

 

Методист 

Голови ЦК 

 

 

 

 2.6. План проведення тижнів циклових  комісій  

1.  Гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Жукова Н.А. 11.10. – 12.11.21 р.  

2. Клінічних дисциплін Шевченко О.Г. 15.11. – 17.12.21 р.  

3.  Педіатрії, акушерства та гінекології Сич Н.В. 15.01. – 14.02.22 р.  

4. Основ медсестринства Іванченко Н.О. 17.02. –20.03.22 р.  

5. Загально-освітніх дисциплін Бенькович Н.В. 22.03. – 24.04.22 р.  

6. Природничо-наукових дисциплін Власюк Г.М. 24.04. – 30.05.22 р.  
 

 

 2.7. План проведення відкритих уроків 

1 

Борисенко В.В. 

 

Медсестринство в  

хірургія 

ПЗ 

Використання інтерактивних 

технологій  під час проведення 

практичних занять  з дисциплін 

клінічного профілю 

Квітень 

2 Бурякова Н.П. 

 

Ріст та розвиток 

людини 

 

ПЗ 

Використання самостійної роботи 

студентів Квітень 

3 Шмідт Ю.М. ОМС 
Відкритий 

урок 

Використання інформативно-

комунікативних технологій при 

проведенні практичних занять та  

контролю рівня знань студентів  

Квітень  

4 Остарова С.І. 
Медсестринство в 

неврології 

Відкритий 

захід 

Використання елементів 

гуманізації та формування навиків 

здорового способу життя 

Грудень  

5 Новік В.М. Правознавство  
Відкритий 

урок 

Профілактика правонарушень в 

студентському колективі 
Грудень  
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 2.8. План роботи циклової  комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

 2.8.1  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ 

1. Розглянути і погодити  плани роботи і засідань комісії. До 31.08.21 Жукова Н. А.  

2. Розглянути і погодити зміни в педнавантаженні 

викладачів ЦК. 

До 31.08.21 Викладачі, 

Жукова Н. А. 

 

3. Розглянути і погодити робочі навчальні програми, 

тематичні плани на І семестр 2021-2022 н. р. по 

дисциплінам ЦК: 

- для спеціальності  223 «Медсестринство» спеціалізація       

«Сестра медична»: Культурологія, Історія України, 

Іноземна мова, Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням), Фізичне виховання, Фізична культура, 

Основи філософських знань, Основи правознавства, 

Основи економічної теорії, Соціологія, Всесвітньої 

історії;   

- для спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізація        

„Лікувальна справа”: Культурологія, Історія України, 

Іноземна мова, Фізичне виховання, Основи філософських 

знань, Основи права, Основи економічної теорії, 

Соціологія.    

31.08.21 Викладачі, 

Жукова Н. А. 

 

4. Розглянути і погодити робочі програми, тематичні плани 

по дисциплінам ЦК  на ІІ семестр 2021-2022 н. р. по 

дисциплінам ЦК: 

- для спеціалізації „Сестринська справа”: Іноземна мова,  

Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Фізичне 

виховання, Фізична культура;     

- для спеціальності „Лікувальна справа”: Іноземна мова, 

Фізичне виховання, Основи права, Основи економічної 

теорії.  

Грудень Викладачі, 

Жукова Н. А. 

 

5 Розглянути і погодити плани роботи кабінетів, гуртків по 

предметам ЦК. 

31.08.21 Зав. кабінетами  

6. Скласти і погодити графіки проведення додаткових 

занять і консультацій, відкритих уроків, контрольних 

робіт, “тижня” по предметам ЦК. 

31.08.21 Викладачі, 

Жукова Н. А. 

 

7. Скласти і погодити  плани роботи і засідань комісії на 

2021-2022 н.р. 

Вересень Викладачі, 

Жукова Н. А. 

 

8. Затвердити на засіданні ЦК графіки проведення 

додаткових занять і консультацій, відкритих уроків, 

“тижня” по предметам ЦК, олімпіад з предметів ЦК.  

 

Вересень 

Викладачі, 

Жукова Н. А. 

 

9. Розглянути та погодити  екзаменаційні матеріали  

- для спеціальності   223 «Медсестринство» спеціалізація        

„Фельдшер" з Історії України, Основ філософських знань; 

- для спеціальності  223 «Медсестринство» спеціалізація       

«Сестра медична»  з Історії України. 

 

Листопад 

 

 

 

 

Ярошенко Г.Є. 

Козаченко Т.І. 

Мартиненко О.Л. 

Козаченко Т.І.  

 

10. Визначити склад викладачів, яким необхідно підвищити  

кваліфікацію на ФПК у 2021-2022 навчальному році, які 

підлягають атестації. 

Вересень Жукова Н. А.  

11. Скласти графік взаємовідвідування викладачів.  

Розглянути, погодити, затвердити нові методичні 

комплекси по предметам ЦК.  Розглянути, погодити, 

затвердити індивідуальні плани викладачів ЦК. 

Вересень Жукова Н. А.  

12. Скласти графік проведення консультацій перед 

екзаменами по Історії України, Основам філософських 

знань. 

 

Грудень  

Жукова Н. А. 

Козаченко Т.І. 

Мартиненко О.Л. 
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13. Провести перевірку ведення навчальної документації, 

навчальних журналів, журналів додаткових занять, 

проаналізувати результати перевірки. 

Листопад Жукова Н. А.  

14. Заслухати інформацію зав. кабінетами про стан роботи 

кабінетів і гуртків: 

- Іноземної мови “Scarlet” 

- Фізичного виховання «Спартанці»  

- Гурток з латинської мови « Кредо» 

 

   

Січень  

 

Жукова Н. А.   

Щербина К.Г. 

ЯрошенкоА.Є 

 

15. Заслухати інформацію про хід виконання робочих 

навчальних програм викладачами: 

-  Жукова Н.А. 

-  Поставний О.М. 

- Ярошенко А.Є. 

-Козаченко Т.И. 

- Мартиненко О.Л. 

-Новік В.Н. 

-Щербина К.Г. 

 

Вересень 

Січень  

 

 

Жукова Н. А. 

 

16. Заслухати інформацію про стан ведення навчально-

методичної документації по дисциплінам: 

-  іноземна мова; 

- фізичне виховання та фізична культура; 

-  основи правознавства. 

 

Жовтень  

Травень  

Щербина К.Г. 

Ярошенко А.Є. 

Викладачі 

фізичного 

виховання 

Новік В.М. 

 

17. Заходи по підготовці до атестації викладача Новіка В.М. 

На засіданні ЦК заслухати і проаналізувати роботу 

викладача   по напрямам: 

 Оцінка якості навчальної роботи: 

А) Якість знань студентів; 

Б)Якість проведення занять; 

 Оцінка якості методичної роботи: 

А)Виступи на сумісних засіданнях ЦК, засіданнях 

школи по підвищенню педмайстерності викладачів 

коледжа на педрадах; 

Б)Складання методрозробок; 

В)Створення навчальних посібників; 

 Оцінка професійної підготовки: 

А) Курси ФПК; 

Б) Взаємовідвідування занять. 

 

Березень 

Жукова Н. А. 

Новік В.М. 

 

 

 

 

Викладачі комісії  

 

18. Розглянути та погодити матеріали для проведення 

диф.заліків по дисциплінам ЦК 

Жовтень Жукова Н. А. 

викладачі 

 

19. Заслухати інформацію голови ЦК по самоаналізу з таких 

питань: 

- рівень забезпечення поза аудиторної СРС по 

дисциплінам ЦК; 

- рівень методичного забезпечення дисциплін ЦК; 

- відповідність обладнання кабінетів вимогам; 

рівень забезпечення дисциплін ЦК навчальною та    

            довідковою літературою. 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

Голова ЦК 

 

Викладачі 

 

20.  З метою перевірки рівня  засвоєння знань студентами 

провести  моніторингові  контрольні роботи з предметів: 

«Історія України», «Всесвітня історія» 

I семестр Голова ЦК 

Викладачі 
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 2.8.2.  САМООСВІТНЯ  РОБОТА  

1. Приймати активну участь у засіданні школи підвищення 

педагогічної майстерності викладачів з таких тем: 

- психолого-педагогічний семінар  на тему 

«Професійне здоров’я педагога як умова 

ефективної здоров’язбережної діяльності 

навчальних закладів фахової передвищої освіти 

України». 
 

- Обласний відкритий урок-конференція  викладача   

дисципліни  ОМС   Бурякової Н.П. на  тему: «Вплив 

різних факторів на ріст та розвиток людини». 

 

- Обласна методична рада на тему: «Впровадження 

сучасних навчальних технологій в організацію 

самостійної роботи як засобу формування 

професійної компетентності майбутніх медичних 

фахівців» 

- Обласне  відкрите практичне заняття  на тему 

«Виписування, зберігання та застосування 

лікарських засобів» 

 

-  Презентація досвіду роботи викладача дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» Борисенко В.В. тема 

досвіду  «Використання сучасних методів та 

інноваційних технологій при викладанні 

дисципліни «Використання ІКТ при викладанні 

клінічних дисциплін»   

Згідно плану 

 

Жовтень 

 

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

квітень 

 

 

 

 

квітень 

 

 

червень 

Голова ЦК 

Викладачі 

 

Рогоза С.І.-методист 

Саликова А.М. 

Дьячкова Л.В. 

Ащеулова І.П. 

Голови ЦК 

Рогоза С.І.-методист 

Бурякова Н.П. - 

викладач 

Рогоза С.І.-методист 

 

Прищепа О.П.- 

заст..директора з 

навч. роботи 

Голови ЦК 

 

Рогоза С.І.-методист 

Викладач – Шмідт 

Ю.М. 

Рогоза С.І.  - 

методист 

Борисенко В.В. – 

викладач 

«Медсестринства в 

хірургії» 

 

2. Прийняти участь в сумісних засіданнях ЦК. 

1.Організація та планування навчального процесу 

2. - Факультатив з  української мови 

- «Ознайомлення з новою психолого-педагогічною та 

фаховою пресою» 

3. -  Факультатив з  української мови 

- «Інноваційні підходи до мотивації навчальної 

діяльності студентів» 

4. -  Факультатив з  української мови  

   -  «Активні форми навчання при викладанні 

дисциплін циклової комісії педіатрії, акушерства та 

гінекології» 

5. -   Факультатив з  української мови 

   -  «Використання ігрових методів навчання при 

вивченні дисциплін циклу професійної підготовки» 

6. .-   Факультатив з  української мови 

   - «Шляхи активізації роботи студентів на заняттях з 

хімії методом інноваційних технологій» 

 

Вересень 

Листопад 

 

 

Грудень 

 

 

Січень 

 

 

 

Лютий 

 

 

Травень 

Викладачі 

Рогоза С.І. 

Титаренко Є.І. 

Салікова А.М. 

 

Титаренко Є.І. 

Бойко І.В. 

 

Титаренко Є.І. 

Сич Н.В. 

 

 

Титаренко Є.І. 

Марчук Н.Г. 

 

Титаренко Є.І. 

Дика Н.П. 

 

 

3 Виступи з доповіддю на педраді:  

Тема: Формування здоровозбережувальних компетентностей 

у процесі підготовки медичних працівників», «Здоровий 

спосіб життя – складова формування цілісної національної 

системи»  

 

Жовтень 

 

Квітень  

 

Жукова Н.А. 

 

  Поставний О.М. 

 

4 Підвищити кваліфікацію на ФПК  

 

Вересень 

Лютий 

Жукова Н.А 

Дольська Ю.П. 

Новік В.М. 

 

5 Заслухати звіти викладачів про підвищення кваліфікації на 

ФПК  

Грудень  

Червень 

Жукова Н.А. Новік .М. 

Поставний О.М. 

Дольська Ю.П.  
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6 Систематично працювати з методичною літературою з 

метою підвищення педагогічної майстерності 

протягом 

навч.року 

Викладачі  

8 Систематично підтримувати тісний зв’язок з ЛПЗ, з 

 ЦК гуманітарних та соціально-економічних  дисциплін 

ДБМУ. 

протягом 

навч.року 

Викладачі 

Жукова Н.А. 

 

9. Скласти методичні розробки по методиці викладання, 

виходячи з методичної проблеми коледжу: 

- Виховання багатогранної, цілісної, всебічно 

розвиненої особистості із демократичним 

світобаченням, створення належних умов для 

розвитку та задоволення культурних потреб 

студентів, формування здорового способу життя. 
- Вступ та вихід з громадянства України. Громадянство 

України – як один із інститутів конституційного права  

- Формування усвідомлення студентами соціальної 

цінності обраної професії  

- Співпраця з громадськістю та місцевими органами 

самоврядування 

- Реалізація освітнього процесу на засадах педагогіки 

партнерства педагогічних працівників, студентів, 

батьків. 
- Впровадження в освітній процес гуманістичного 

ціннісного бачення студента як особистості, яка має 

потребу у саморозвитку та самореалізації 

- Сприяння зростанню соціальної активності у 

студентської молоді, виховання духовності та 

патріотизму 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

Листопад 

 

Листопад 

 

Грудень  

 

 

Лютий 

 

Березень  

 

 

Квітень  

 

 

Ярошенко А.Є.   

 

 

 

 

Новік В.М. 

 

Дольська Ю.П. 

 

Щербина К.Г. 

 

 

Мартиненко О.Л. 

 

Козаченко Т.І. 

 

 

Буденко О.І. 

 

 

2.8.3.  ВИВЧЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

 

1. Впроваджувати в навчально-виховний процес, 

передовий досвід роботи викладача   «Медсестринство 

в педіатрії» Маловик Л.І. на тему: «Використання 

сучасних методів та інноваційних технологій при 

викладанні дисципліни «Медсестринство в педіатрії» в 

умовах дистанційного навчання».  

Протягом року Голова ЦК 

викладачі 

 

2 Вивчити досвід роботи   викладача дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» Борисенко В.В. тема 

досвіду  «Використання сучасних методів та 

інноваційних технологій при викладанні дисципліни 

«Використання ІКТ при викладанні клінічних 

дисциплін»   

Протягом року Викладачі  

2.8.4.  КОНТРОЛЬ, АНАЛІЗ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

1.  Заслуховувати на засіданнях ЦК слабо встигаючих 

студентів. 

Грудень  

Травень  

Викладачі  

2. Заслухати інформацію про стан успішності та викладання 

по предметам:  

- Історія України; 

- Всесвітня історія; 

- Іноземна мова; 

- Фізичне виховання. 

Жовтень 

січень 

березень 

Жукова Н.А. 

Викладачі 

 

3. Заслухати інформацію кураторів груп про стан 

успішності в навчальних групах, про роботу по 

підвищенню якості успішності і відвідування занять. 

Грудень Жукова Н.А.  
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 2.8.5.  ПОЗААУДИТОРНА  РОБОТА  

1 Провести  місячник по предметам ЦК. 11.10-12.11.21 р.  Жукова Н.А.  

викладачі 

 

2 Проводити консультації та додаткові заняття по 

предметам з метою поглиблення знань студентів. 

протягом 

навч.року 

 

Викладачі 

 

 

3 Заслухати питання про роботу гуртків іноземної мови 

“Scarlet” латинської мови «Кредо» та фізичного 

виховання «Спартанці». 

Згідно графіку Ярошенко Г.Є.  

 Жукова Н.А. 

Щербина К.Г. 

 

4 Систематично працювати над удосконаленням та 

поповненням навчально-методичних комплексів  

дидактичним матеріалом, кабінетів – наочними 

посібниками. 

протягом 

навч. року 

Викладачі 

 

 

 

5 Проводити профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл,  

робочої молоді. 

протягом 

навч. року 

Викладачі  

 

 

 2.9. П  Л  А  Н  роботи комісії природничо-наукових дисциплін 

 2.9.1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ 

1. Скласти плани роботи і засідань комісії 31.08.20 Власюк Г.М.  

2. Розглянути і погодити робочі навчальні програми, тематичні плани на 

І семестр 2021 - 2022 н. р. по дисциплінам ЦК: 

- Освітньо-професійна програма: Сестринська справа 

Основи латинської мови з медичною термінологією; 

 Основи медичної інформатики; 

 Медична біологія; 

Біонеорганічна хімія; 

Фізіологія; 

Анатомія людини; 

Фармакологія та мед. рецептура; 

Основи психології та міжособове спілкування; 

Охорона праці та безпека життєдіяльності; Патоморфологія та 

патофізіологія. 

- Освітньо-професійна програма: Лікувальна справа   

Основи лат. мови  з медичною термінологією 

Фармакологія та медична  рецептура; 

Анатомія людини; 

Основи медичної інформатики; 

Мікробіологія; 

Основи екології та профілактичної медицини; 

Основи загальної та медичної психології;  

Фізіологія; 

Медична хімія:  Біонеорганічна хімія; 

                            Біоорганічна хімія; 

                            Фізична та колоїдна хімія; 

Соц. медицина та організація охорони здоров’я; 

Основи біологічної фізики та медична апаратура. 

31.08.20 Викладачі 

Власюк Г.М. 

 

3 Розглянути та погодити робочі програми, тематичні плани по 

дисциплінам ЦК  на ІІ семестр 2021 - 2022 н.р.: 

- Освітньо-професійна програма: Сестринська справа 

Основи психології та міжособове спілкування; Біоорганічна хімія; 

Фізична та колоїдна хімія; 

Фізіологія; Анатомія людини; 

Фармакологія та мед. рецептура; 

Патоморфологія та патофізіологія; 

Основи біологічної фізики та медична апаратура; Мікробіологія; 

Основи екології та профілактичної медицини; 

Ріст та розвиток людини; 

Грудень Викладачі 

Власюк Г.М. 
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 - Освітньо-професійна програма: Лікувальна справа  

Основи латинської мови з медичною термінологією.  

Основи лат. мови  з медичною термінологією; 

Фармакологія та медична  рецептура; 

Анатомія людини; 

Патоморфологія та патофізіологія; 

Фізіологія; 

Безпека життєдіяльності; 

Медична біологія; 

Основи загальної та медичної психології. 

   

4. Розглянути та погодити плани роботи кабінетів, гуртків  по 

предметам ЦК. 

31.08.21 Зав. кабінетами  

5. Скласти графіки проведення додаткових занять і консультацій, 

відкритих уроків, “тижня” по предметам ЦК. 

31.08.21 Викладачі 

Власюк Г.М. 

 

6. Розглянути, погодити і затвердити навчально-методичні 

комплекси теоретичних, практичних занять та самостійної роботи 

студентів по предметам ЦК. 

31.08.21 Викладачі, 

Власюк Г.М 

 

7. Затвердити плани роботи і засідань ЦК на 2021-2022н.р. Вересень Власюк Г.М.  

8 Розглянути та погодити  екзаменаційні матеріали: 

Освітньо-професійна програма: Лікувальна справа  

-з анатомії людини; 

Освітньо-професійна програма: Сестринська справа 

- з фармакології та мед. рецептури; 

- з анатомії людини та фізіології. 

 

Квітень 

 

 

Листопад 

Квітень 

 

Власюк  Г.М. 

Дорошенко І.В. 

Власюк  Г.М. 

Бобрик О.В. 

Викладачі 

 

9 Визначити склад викладачів, яким необхідно підвищити 

кваліфікацію на ФПК у 2020 - 2021 н. р., які підлягають атестації 

Вересень Власюк Г.М.  

10. Скласти графік взаємовідвідання викладачів 

 

Вересень Власюк Г.М.  

11. Провести перевірку ведення навчальної документації, навчальних 

журналів, журналів додаткових занять, проаналізувати результати 

перевірки. 

Листопад Власюк Г.М.  

12. Розглянути та погодити матеріали ДКР з дисципліни    

«Фізіологія»   

Вересень Власюк Г.М. 

викладачі 

 

13. Заслухати інформацію зав. кабінетами про стан роботи 

кабінетів і гуртків: 

- інформатики та основ медичної інформатики  

-  фармакології 

 

 

Листопад 

Січень 

 

 

 Пригара Ж.В. 

 Власюк Г.М. 

 

14. Заслухати інформацію про хід виконання робочих навчальних 

програм викладачами: 

- Кобзар Н.І. 

- Бобрик О.В. 

 

 

Січень  

Травень  

 

 

Власюк Г.М. 

викладачі 

 

15. Заслухати інформацію про стан ведення навчально-методичної 

документації по дисциплінам: 

- Анатомія людини 

- Патоморфологія та патофізіологія 

 

 

Жовтень 

Травень 

 

 

Дорошенко І.В. 

Обертас В.Г. 

 

16. Заходи по підготовці до атестації викладача   Рогоза С.І. 

 На засіданні ЦК заслухати і проаналізувати роботу викладачів  по 

напрямкам діяльності: 

 Оцінка якості навчальної роботи: 

А) Якість знань студентів; 

Б) Якість проведення занять. 

 Оцінка якості методичної роботи: 

А)Виступи на сумісних засіданнях ЦК,засіданнях школи по 

підвищенню педмайстерності  викладачів коледжу, на педрадах; 

Б) Складання методрозробок; 

В) Створення навчальних посібників. 

 Оцінка професійної підготовки: 

А) Курси ФПК;       Б) Взаємовідвідання занять. 

 

Березень 

Власюк Г.М.     

Рогоза С.І. 

викладачі 

 

 

 



 

17. Розглянути та погодити матеріали для проведення диф. заліків по 

дисциплінам ЦК 

Жовтень Власюк Г.М. 

викладачі 

 

 2.9.2.  САМООСВІТНЯ  РОБОТА 

1. Прийняти участь у засіданнях школи по підвищенню 

педмайстерності викладачів: 

Психолого-педагогічний семінар на тему:  

- «Професійне здоров’я педагога як умова ефективної 

здоров’язбережної діяльності навчальних закладів фахової 

передвищої освіти України». 

 

- Обласна методична рада на тему:   

«Впровадження сучасних навчальних технологій в організацію 

самостійної роботи як засобу формування професійної 

компетентності майбутніх медичних фахівців». 

 

- Відкритий обласний урок-конференцію викладача 

дисципліни ОМС Бурякової Н.П. на тему: «Вплив різних 

факторів на  ріст та розвиток людини» 

 

- Відкрите обласне практичне заняття на тему: «Виписування, 

зберігання, та застосування лікарських засобів» 

 

 

- Презентація досвіду роботи викладача дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» Борисенко В.В., тема досвіду: 

«Використання ІКТ при викладанні клінічних дисциплін». 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

Червень 

 

 

Рогоза С.І. 

Власюк Г.М. 

Викладачі ЦК 

 

 

Прищепа О.П. 

Рогоза С.І. 

Власюк Г.М.  

Викладачі ЦК 

 

Рогоза С.І. 

Бурякова Н.П. 

Власюк Г.М. 

 

Рогоза С.І. 

Шмідт Ю.М. 

Власюк Г.М. 

Викладачі ЦК 

 

Рогоза С.І. 

Власюк Г.М. 

Викладачі ЦК 

 

2. Прийняти участь в сумісних засіданнях ЦК Вересень 

Листопад 

Грудень 

Січень 

Лютий 

Травень 

Викладачі 

 

 

3. Виступити з доповіддю на педраді: 

Тема:  «Адаптація студентів нового набору та способи  

подоланню їх неуспішності» 

Тема: «Компетентністний  підхід та шляхи поліпшення 

викладання фундаментальних дисциплін» 

Тема:  «Впровадження у практику роботи викладачів сучасних 

досягнень педагогіки та передового педагогічного досвіду» 

Тема:   «Про підсумки літньої екзаменаційної сесії. Аналіз ДКК 

про результати державних екзаменів на спеціальностях 223 

«Медсестринство», спеціалізації «Лікувальна справа» та 

«Сестринська справа». 

 

Грудень 

 

Квітень 

 

Червень 

 

Липень 

 

Кобзар Н.І. 

 

Власюк Г.М. 

 

Рогоза С.І. 

 

Кобзар Н.І. 

 

 

4. Підвищити кваліфікацію на ФПК травень 

 

Дворниченко В.Ч. 

Кобзар Н.І. 

Обертас В.Г. 

 

5. Заслухати звіти викладачів про підвищення кваліфікації  на ФПК червень Дворниченко В.Ч. 

Кобзар Н.І. 

Обертас В.Г. 

викладачі 

 

6. Систематично працювати з методичною літературою зметою 

підвищення педагогічної майстерності 

Протягом 

року 

Викладачі  
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7. Систематично підтримувати тісний зв’язок з ЛПЗ, з ЦК 

природничо-наукових дисциплін ДБМК. 

Протягом 

року 

Власюк Г.М. 

Викладачі 

 

8. Скласти методичні розробки по методиці викладання, виходячі 

з методичної проблеми коледжу: 

«Використання опорних конспектів при викладанні 

мікробіології» 

«Шляхи активізації роботи  студентів  на заняттях з  хімії 

методами інноваційних технологій» 

«Адаптація студентів нового набору та способи  подоланню їх 

неуспішності» 

«Інтерактивна лекція як інноваційний метод навчання з 

дисципліни «Фізіологія» 

«Використання комп'ютерних технологій в навчальному 

процесі» 

«Компетентностний підхід та шляхи поліпшення викладання 

фундаментальних дисциплін» 

«Значення демонстраційних макропрепаратів в сучасних 

методиках викладання анатомії людини»  

«Організація самостійної роботи студентів на заняттях з 

екології»  

«Впровадження у практику роботи викладачів сучасних 

досягнень педагогіки та передового педагогічного досвіду» 

 

 

Жовтень 

 

Листопад 

 

Грудень 

 

Лютий 

 

Березень 

 

Квітень 

 

Травень 

 

Травень 

 

Червень 

 

 

 

Бобрик О.В. 

 

Дика Н.П. 

 

Кобзар Н.І. 

 

Липовецька І.В. 

 

Пригара Ж.В. 

 

Власюк Г.М. 

 

Дорошенко І.В. 

 

Обертас В.Г. 

 

Рогоза С.І. 

 

 

2.9.3  ВИВЧЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

1. Вивчити, узагальнити передовий педагогічний досвід роботи 

викладача дисципліни «Медсестринство в хірургії» Борисенко 

В.В. з теми: «Використання ІКТ при викладанні клінічних 

дисциплін». 

Протягом 

навч. року 

Викладачі  

2.  Впроваджувати в навчальний процес передовий досвід роботи 

викладача викладача Маловик Л.І. з теми «Використання 

сучасних методів та інноваційних технологій при викладанні 

дисципліни «Педіатрія» в умовах дистанційного навчання» 

Протягом 

навч. року 

Викладачі  

2.9.4.  КОНТРОЛЬ, АНАЛІЗ РІВНЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

1. Заслуховувати на засіданнях ЦК слабовстигаючих студентів.  Жовтень  

    Лютий 

Викладачі  

2. Заслухати інформацію про стан успішності та викладання по 

предметам: 

- Основи медичної інформатики  

- Мікробіологія 

 

 

Березень 

Квітень 

 

 

Пригара Ж.В. 

Бобрик О.В. 

 

3. З метою самоаналізу провести директорські контрольні роботи з 

дисциплін «Фізіологія», «Основи лат.мови  з медичною 

термінологією».  

Згідно плану Власюк Г.М. 

Ліповецька І.В. 

Щербіна К.Г. 

 

2.9.5.  ПОЗААУДИТОРНА  РОБОТА 

1. Провести місячник ЦК 24.04. – 

30.05.22 р. 

Власюк Г.М., 

викладачі 

 

2. Систематично працювати над удосконаленням та поповненням 

навчально-методичних комплексів дидактичним матеріалом, 

кабінетів – наочними посібниками 

Протягом 

навч. року  

Викладачі 

 

 

 

3. Заслухати інформацію про роботу гуртків, волонтерського 

загону 

Березень Власюк Г.М. 

Липовецька І.В. 

 Дорошенко І.В. 

Бобрик О.В.  

Обертас В.Г. 

 

4. Проводити профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл,  робочої 

молоді 

Протягом 

навч. року 

Викладачі  
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 2.10. П Л А Н роботи циклової  комісії клінічних дисциплін  

 2.10.1 Організаційно-педагогічні заходи 
 

1 Скласти плани роботи  та  засідань циклової комісії 

на 2021-2022 н.р. 

До 31.08.21 р. Голова ЦК 

 

2. Розглянути і погодити на засіданні ЦК тематичні плани, робочі програми на 

І семестр по дисциплінам ЦК: 

- для освітньо-професійної програми «Сестринська справа»: «М/с в 

хірургії»; «Анестезіологія та реаніматологія», «М/с в інфектології»,  

«М/с в сімейній медицині», «М/с в геронтології, геріатрії та 

паліативній медицині», «М/с в неврології», «М/с в психіатрії та 

наркології»; 

- для освітньо-професійної програми«Лікувальна справа»: «Хірургія», 

«Оториноларингологія», «Стоматологічні захворювання», 

«Інфектологія», «Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина», 

«Епідеміологія», «Офтальмологія». 

Серпень Голова ЦК 

Викладачі 

 

 

 

 

3.  Розглянути і погодити плани роботи кабінетів  і гуртків з дисциплін  

ЦК 

Серпень Зав. кабінетами 

4. Скласти і погодити  графіки додаткових занять, контрольних робіт, 

консультацій, відкритих уроків. 

Серпень Голова ЦК 

5. Розглянути, погодити і затвердити навчально-методичні комплекси з 

дисциплін ЦК. 

Вересень Голова ЦК 

викладачі 

6. Розглянути і затвердити індивідуальні плани роботи викладачів комісії. Вересень Голова ЦК 

викладачі 

7. Скласти і погодити графік  та  заходи по проведенню тижня комісії 

клінічних дисциплін. 

Вересень  Голова ЦК 

викладачі 

8. Скласти і погодити  на засіданні ЦК графіки проведення додаткових занять, 

контрольних робіт, консультацій, відкритих уроків. 

Вересень Голова ЦК 

 

9. Визначити склад викладачів, що підлягають атестації на протязі 2021-2022 

н.р. 

Вересень Голова ЦК. 

10. Скласти графік взаємовідвідувань викладачів. Вересень Голова ЦК. 

11. Скласти графік написання методичних розробок викладачами ЦК. Вересень Голова ЦК. 

12. Скласти і розглянути екзаменаційні матеріали для освітньо-професійної 

програми «Лікувальна справа» з дисциплін: 

- «Хірургія»;  

- «Неврологія», «Психіатрія та наркологія»; 

- «Інфектологія»; 

- «Основи охорони праці та охорона праці в галузі» 

- матеріали до ДА з дисципліни «Хірургія», «Основи охорони праці та 

охорона праці в галузі». 

для освітньо-професійної програми «Сестринська справа» з дисциплін: 

- «М/с в хірургії»,  

- «Основи охорони праці та охорона праці в галузі» 

- матеріали до ДА з дисципліни «М/с в хірургії», «Основи охорони 

праці та охорона праці в галузі». 

 

 

Жовтень 

Лютий 

Лютий 

Лютий 

Березень 

 

 

 

Лютий 

 

Березень 

Голова ЦК,  

викладачі 

13. Затвердити екзаменаційні матеріали  для освітньо-професійної програми 

«Лікувальна справа» з дисциплін: 

- «Хірургія»;  

- «Неврологія», «Психіатрія та наркологія»; 

- «Інфектологія»; 

- «Основи охорони праці та охорона праці в галузі» 

- матеріали до ДА з дисципліни «Хірургія,«Основи охорони праці та 

охорона праці в галузі». 

для освітньо-професійної програми «Сестринська справа» з дисциплін: 

- «М/с в хірургії», 

-  «Основи охорони праці та охорона праці в галузі» 

- матеріали до ДА з дисципліни «М/с в хірургії», «Основи охорони 

праці та охорона праці в галузі». 

 

 

Листопад 

Березень 

Березень 

Березень 

Квітень  

 

 

 

Березень 

 

Квітень 

Голова ЦК. 
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14. Надати пропозиції щодо складання графіку проведення консультацій 

перед екзаменами  з: 

- хірургії;  

- неврології, психіатрії та наркології; 

- інфектології; 

- основ охорони праці та охорона праці в галузі; 

- ДА з дисципліни «Хірургія». 

-  м/с в хірургії, 

- основ охорони праці та охорона праці в галузі 

- ДА з дисципліни «М/с в хірургії». 

 

 

Жовтень 

Лютий 

Лютий 

Лютий 

Квітень 

Березень 

Березень 

Квітень 

Голова ЦК. 

15. Розглянути і погодити  робочі програми, тематичні плани з дисциплін 

ЦК на II семестр 2021-2022 н.р. 

Грудень Голова ЦК. 

16. Запрошувати і заслуховувати на засіданнях ЦК студентів-боржників з 

дисциплін комісії. 

Протягом року Викладачі  

17. Заслухати інформацію зав. кабінетами про стан роботи кабінетів і гуртків: 

- з хірургії, 

- з неврології, психіатрії та наркології, 

- «Панацея»,  

- з дерматології. 

 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Січень 

Шевченко О.Г. 

Борисенко В.В. 

Комаров Є.О. 

Семененко О.В.  

Бойко І.В. 

18. Заслухати інформацію про хід виконання робочих навчальних програм 

викладачами. 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Червень 

Червень 

Маслова О.В. 

Комаров Є.О. 

Борисенко В.В. 

Бойко І.В. 

Ободовський С.В. 

Семененко О.В.  

Юрченко Я.Г. 

Шевченко О.Г. 

Остапова С.І. 

19. Провести перевірку ведення навчальної документації і навчальних 

журналів, журналів додаткових занять. Проаналізувати результати 

перевірки. 

Жовтень, 

листопад, 

квітень, травень 

Шевченко О.Г. 

 

20. Заслухати інформацію про стан ведення навчально-методичної документації 

з дисциплін циклової комісії. 

 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Травень 

Травень 

Червень 

Шевченко О.Г. 

Борисенко В.В. 

Комаров Є.О. 

Демиденко В.І. 

Маслова О.В. 

Ободовський С.В. 

Остапова С.І. 

Семененко О.В.  

Бойко І.В. 

21. Заслухати та обговорити питання: 

- про стан ведення навчально-методичної документації з 

оториноларингології, 

- інформацію зав.кабінетом з м/с в інфектології, 

- інформацію кураторів груп про стан успішності в групах; 

- питання про роботу гуртків; 

- заслухати інформацію про стан ведення навчально-методичної 

документації з м/с в хірургії; 

- застосування нових методів під час викладання дисципліни 

«М/с в психіатрії та наркології», 

- про стан ведення навчально-методичної документації з  

дисципліни «М/с в дерматології та венерології». 

 

 

жовтень 

 

листопад 

грудень 

 

лютий 

березень 

 

 

квітень 

 

травень 

 

Шевченко О.Г. 

 

Семененко О.В. 

Куратори 

 

Керівники 

гуртків 

Борисенко В.В. 

 

Комаров Є.О. 

 

Бойко І.В. 
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22. Розглянути та погодити матеріали для проведення диф.заліків з дисциплін 

ЦК. 

Жовтень, 

березень, 

квітень 

Шевченко О.Г., 

викладачі 

23. Розглянути та погодити матеріали для ДКР з дисципліни «Медсестринство в 

неврології»,  

«Медсестринство в хірургії», «Хірургія». 

Вересень 

 

Січень 

Шевченко О.Г., 

Остапова С.І. 

Борисенко В.В. 

Маслова О.В. 

 2.10.2. Самоосвітня робота 

1 Приймати активну участь у наступних заходах коледжу: 

- засіданні школи підвищення педмайстерності викладачів з 

теми:психолого-педагогічний семінар  «Професійне здоров’я 

педагога як умова ефективної здоров’язбережної діяльності 

навчальних закладів фахової передвищої освіти України.»; 

- обласній методичній нараді на тему: «Впровадження сучасних 

навчальних технологій в організацію самостійної роботи як засобу 

формування професійної компетентності майбутніх медичних 

фахівців».  

- відкритому обласному уроці викладача дисципліни «Ріст та 

розвиток людини» Бурякової Н.П.. на тему: «Вплив різних факторів 

на ріст та розвиток людини»; 

- відкритому обласному практичному занятті викладача дисципліни 

«ОМС» Шмідт Ю.М.. на тему: «Виписування, зберігання та 

застосування лікарських засобів.»; 

- підсумковому засіданні школи підвищення педмайстерності 

викладачів з теми: «Використання ІКТ при викладанні клінічних 

дисциплін» (досвід роботи викладача «М/с в хірургії» Борисенко 

В.В.)» 

Згідно плану 

Жовтень 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

Квітень 

 

 

Квітень 

 

 

 

Червень 

 

Рогоза С.І. 

Салікова А.М., 

Дьячкова Л.В.,  

 

Голова ЦК 

Рогоза С.І. 

 

 

Рогоза С.І., 

Бурякова Н.П. 

 

Рогоза С.І.,  

Шмідт Ю.М. 

 

 

Рогоза С.І. 

Борисенко В.В. 

 

2. Систематично працювати з новинками світової та вітчизняної літератури. Протягом 

року 

Голова ЦК 

Викладачі 

3. Виступити на педраді з доповіддю з теми:  

- «Онлайн тестування знань студентів – інструмент підвищення якості 

знань». 

 

Грудень 

 

 

Шевченко О.Г. 

 

4. Прийняти участь  у сумісних  засіданнях ЦК, згідно плану 

 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

5. Підготувати доповідь на сумісне засідання ЦК на тему: «Інноваційні 

підходи до мотивації навчальної діяльності студентів» 

Грудень Бойко І.В. 

6. Взяти участь у підготовці в рамках коледжу та обласного конкурсу 

“Кращий за фахом” 

Березень 

Квітень 

Голова ЦК 

викладачі 

7. Скласти методичні розробки з наступної тематики: 

- Ділова гра, як вид проблемного навчання, її місце   в процесі 

формування фахової компетенції у студентів медичних коледжів на 

заняттях з дисциплін хірургічного профілю; 

-   Система науково-пошукової та практичної роботи студентів та її 

вплив на якість навчально-виховного процесу; 

- Використання інтерактивних технологій навчання в освітньому 

процесі на заняттях з дисциплін хірургічного профілю; 

- Інноваційні підходи до мотивації навчальної діяльності студентів; 

- Проблеми організації проведення практичних занять з клінічних 

дисциплін в онлайн-режимі;  

- Онлайн тестування знань студентів – інструмент підвищення якості 

знань; 

- Застосування ІКТ на заняттях з клінічних дисциплін для формування 

фахових компетентностей медичних працівників; 

 

Січень 

 

 

Червень 

 

Травень 

 

Грудень 

 

Лютий 

 

Грудень 

 

Листопад 

 

Маслова О.В. 

 

 

Ободовський 

С.В.. 

Борисенко В.В. 

 

Бойко І.В. 

 

Семененко О.В. 

 

Шевченко О.Г. 

 

Остапова С.І. 

8. Приймати участь у конференціях лікарів на базі ЛПЗ міста. 

 

 

Протягом 

року 

Викладачі   
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9. Систематично працювати з молодим викладачем Остаповою С.І. з 

наступних питань: 

- Робота  з документами: журналом групи, тематичним планом, 

методрозробками та ін.; 

- Робота по методиці проведення лекцій, практичних занять; 

- Організація самостійної роботи студентів; 

- Застосування ТЗН, наочних посібників на заняттях; 

- Етика спілкування; 

- Межпредметна інтеграція; 

- Відвідування та обговорення занять 

 

 

Вересень 

 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Березень 

Квітень 

Протягом року 

 

 

Шевченко О.Г. 

 

Шевченко О.Г. 

Бойко І.В. 

Борисенко В.В. 

Комаров Є.О. 

Шевченко О.Г. 

Викладачі 

2.10.3. Вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду. 

1. Продовжувати роботу по розповсюдженню досвіду роботи викладача 

дисципліни «Медсестринство в педіатрії» Маловик Л.І., тема досвіду: 

«Використання сучасних методів та інноваційних технологій при 

викладанні дисципліни «Медсестринство в педіатрії» в умовах 

дистанційного навчання». 

Протягом року Методист, 

голова ЦК, 

викладачі 

2. Вивчити досвід роботи викладача  дисципліни М/с в хірургії» 

Борисенко В.В., тема досвіду: «Використання ІКТ при викладанні 

клінічних дисциплін». 

Протягом року Методист, 

голова ЦК, 

викладачі 

3. 

 

Надавати методичну допомогу викладачам. Постійно 

Протягом року 

Методист 

Голова ЦК 

2.10.4. Контроль та аналіз рівня навчально-виховної роботи. 

1.  Заслухати інформаціюкураторів груп про стан успішності в 

навчальних групах, про роботу по підвищеннюякостіуспішності і 

відвідування занять. 

Грудень Голова ЦК 

викладачі 

2. Контролювати та обговорювати на засіданнях питання: 

- успішність студентів з дисциплін; 

- ведення навчально-методичної документації; 

- ведення навчальних журналів; 

- навчально-виробничої практики. 

Протягом року Голова ЦК 

викладачі 

3. Підвищувати свій кваліфікаційний рівень шляхом взаємовідвідувань 

занять викладачів коледжу, відкритих уроків, відкритих виховних 

годин. 

За графіком 

взаємовід- 

відувань 

Голова ЦК 

викладачі 

4. Продовжувати роботу по вдосконаленню навчально-методичної 

документації з самостійної роботи студентів. 

Протягом року Голова ЦК 

викладачі 

5. 

 

Продовжувати роботу з удосконалення електронного навчально-

методичного комплексу з дисциплін. 

Протягом року Голова ЦК, 

 викладачі 

6. Запрошувати на засідання ЦК студентів, які мають пропуски занять і 

академзаборгованість. 

Протягом року Голова ЦК 

2.10.5. Позааудиторна робота. 

1. Організувати роботу кабінетів: 

- Медсестринства в неврології, психіатрії та наркології, 

- Медсестринства в інфектології, епідеміології,  медсестринства в 

дерматології та венерології, 

- Хірургії, 

- Анестезіології та реаніматології; 

- Вузьких дисциплін. 

Вересень Голова ЦК, 

 викладачі 

2. Заслухати питання про роботу гуртківців. Лютий Голова ЦК, 

керівники 

гуртків 

3. Провести місячник ЦК. 15.11. – 

17.12.21 р 

Голова ЦК, 

викладачі 

4. Проводити консультації і додаткові заняття з дисциплін з метою 

поглиблення знань студентів. 

Протягом року Викладачі 
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5. Взяти участь у розвитку матеріально-технічної бази коледжу: 

     - Поповнювати матеріально-технічну базу кабінетів:  

- Медсестринства в неврології, психіатрії та наркології, 

епідеміології,  медсестринства в дерматології 

- Медсестринства в інфектології, та венерології, 

- Хірургії, 

- Анестезіології та реаніматології. 

- Вузьких дисциплін.; 

- доповнити  електронні посібники з дисциплін ЦК. 

Протягом року Голова ЦК,  

зав.кабінетами, 

викладачі 

6. Проводити профоріентаційну роботу серед учнів шкіл, робочої молоді 

міста та області. 

На протязі 

навч.року 

Викладачі 

 

 2.11. ПЛАН роботи циклової   комісії педіатрії, акушерства та гінекології 

2.11.1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ 

1. Скласти плани роботи і засідань комісії. До 31.08.21 Сич Н.В. 

2.  Розглянути і погодити на засіданні ЦК тематичні плани, робочі програми 

на 1семестр по дисциплінам ЦК: 

 Для спеціальності: 223 „Медсестринство”,  освітньо-професійна 

програма:« Сестринська справа»: 

Медсестринство в акушерстві;   

Медсестринство в онкології;  

Медсестринство в педіатрії;  

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї.   

 освітньо-професійна програма „Лікувальна справа”: 

Акушерство;  

Гінекологія;  

Педіатрія;  

Онкологія; 

31.08.20 Викладачі, 

Сич Н.В. 

3.  Розглянути і погодити на засіданні ЦК тематичні плани, робочі програми 

на ІІ семестр по дисциплінам ЦК: 

Для спеціальності: 223 „Медсестринство”,  освітньо-професійна 

програма: « Сестринська справа»:  

Медсестринство в гінекології;  

Медсестринство в педіатрії; 

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї ; 

 освітньо-професійна програма: „ Лікувальна справа”: 

Акушерство;  

Гінекологія; 

 Педіатрія;  

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї;   

Невідкладна допомога в педіатрії; 

 Невідкладна  допомога в акушерстві та гінекології 

Серпень Зав. 

кабінетами 

4 Розглянути і погодити плани роботи кабінетів, гуртків по предметам ЦК. Серпень Голова ЦК 

5 Розглянути і погодити  матеріали до проведення диференційованих 

заліків з предметів: 

Для спеціальності: 223 „Медсестринство”  

 освітньо-професійна програма: « Сестринська справа»:  

Медсестринство в акушерстві;   

Медсестринство в онкології;   

Медсестринство в гінекології;  

Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї  

 освітньо-професійна програма:  «Лікувальна справа» 

Репродуктивне здоров’я ;  

Онкологія; 

Вересень Голова ЦК 

викладачі 
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6. Розглянути і погодити  матеріали до проведення ККР   (кінцевий 

контроль) з  дисциплін: «Медсестринство в  педіатрії», 

«Медсестринство в акушерстві та  гінекології», «Акушерство», 

«Гінекологія»,  ДКР (  контроль якості знань) з дисципліни 

«Медсестринство в акушерстві» , «Медсестринство в гінекології». 

Вересень Голова ЦК 

Маловик Л.І. 

Кирпита Н.І. 

Сич Н.В. 

  

7. Скласти графіки проведення додаткових занять і консультацій, 

відкритих уроків, “Тижня” по  дисциплінам  ЦК. 

Вересень  Викладачі, 

Сич Н.В. 

8. Розглянути, погодити і затвердити НМК  та СРС по  дисциплінам ЦК 

 

31.08.2021 Голова ЦК 

9. Розглянути, погодити і затвердити індивідуальні плани викладачів 

 

Вересень Голова ЦК 

10. Затвердити плани роботи і засідань комісії на 2021-2022н.р. 

 

 

Вересень Сич Н.В. 

11. Затвердити на засіданні ЦК графіки проведення додаткових занять і 

консультацій, відкритих уроків, “Тижня” по  дисциплінам  ЦК. 

 

Вересень 

 

Сич Н.В. 

12. Розглянути та погодити  екзаменаційні матеріали  

- Для спеціальності: 223 „Медсестринство” 

освітньо-професійна програма:«Лікувальна справа»: 

Педіатрія; Акушерство, Гінекологія 

 освітньо-професійна програма: « Сестринська справа»: 

”Медсестринство в педіатрії ; 

Матеріали до захисту переддипломної та виробничої практики з 

дисциплін: «Акушерство», «Гінекологія», «Педіатрія», 

«Медсестринство в педіатрії» 

 

 

 

Листопад 

 

Березень 

Квітень 

Травень 

Сич Н.В. 

Маловик Л.І. 

 

 

 

Маловик Л.І. 

Сич Н.В. 

13. Скласти і погодити графік  та  заходи по проведенню тижня по  

дисциплінам комісії  педіатрії, акушерства та гінекології 

Вересень  Голова ЦК 

викладачі 

14. Скласти графік взаємовідвідування викладачів. Вересень Сич Н.В. 

15. Скласти графік проведення консультацій перед  екзаменами по 

педіатрії, акушерству і гінекології, медсестринству в педіатрії. 

Грудень 

Квітень  

Сич Н.В. 

Маловик Л.І. 

 

16. Провести перевірку ведення навчальної документації, навчальних 

журналів, журналів додаткових занять, проаналізувати результати 

перевірки. 

Листопад Сич Н.В. 

17. Заслухати інформацію зав. кабінетами про стан роботи кабінетів і 

гуртків: 

- Кабінет до клінічної практики з медсестринства в педіатрії, 

росту і розвитку людини 

- Кабінет до клінічної практики з медсестринства в 

акушерстві та гінекології, репродуктивного здоров’я та 

планування сім'ї  ; 

-  Кабінет Акушерства та гінекології 

 

 

 березень 

 

  грудень 

 

 

квітень 

 

 

Маловик Л.І. 

 

Дзензура Н.І.. 

 

 

Сич Н.В.  

18. Заслухати інформацію про хід виконання робочих навчальних 

програм викладачами: 

-   Маловик Л.І. 

- Дзензура Н.І.,  Кирпита Н.І.,  Цеменко Л.Ю. 

 

 

Січень   

Травень  

 

 

Сич Н.В. 

викладачі 

19. Заслухати інформацію про стан ведення навчально-методичної 

документації по дисциплінам: 

-Медсестринство в педіатрії; 

-Репродуктивне здоров’я, Онкологія  

 

 

Лютий 

Січень 

Лютий 

 

 

Цеменко Л.Ю. 

Маловик Л.І. 

Дзензура Н.І. 
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20. Розглянути та погодити  перелік дисциплін для вільного вибору 

студента на 2021-2022 н.р.  

Розглянути та погодити перелік дисциплін для вільного вибору 

студента на 2022-2023 н.р. 

Вересень 

 

Березень 

Голова ЦК    

Викладачі   

 

21. Запросити і заслухати на засіданні ЦК студентів-боржників по  

дисциплінам комісії. 

Протягом 

року 

Викладачі  

22. Заслухати та обговорити питання: 

- про стан ведення навчально-методичної документації по   

дисциплінам комісії 

- інформацію зав. кабінетами  

- інформацію кураторів груп про стан успішності в групах; 

- питання про роботу гуртків; 

  

Грудень, 

січень, 

лютий 

Грудень, 

березень, 

травень 

листопад 

Голова ЦК, 

викладачі 

23. Провести підготовку студентів до конкурсу «Кращий  за 

професією» з предмету «Медсестринство в педіатрії», 

 Квітень Маловик Л.І. 

  Цеменко Л.Ю. 

 2.11.2. Самоосвітня робота 

1 Приймати активну участь у засіданні школи підвищення 

педагогічної майстерності викладачів з таких тем: 

- психолого-педагогічний семінар  на тему «Професійне 

здоров’я педагога як умова ефективної здоров’язбережної 

діяльності навчальних закладів фахової передвищої освіти 

України». 

 

- Обласний відкритий урок-конференція  викладача   дисципліни  

ОМС   Бурякової Н.П. на  тему: «Вплив різних факторів на ріст 

та розвиток людини». 

- Обласна методична рада на тему: «Впровадження сучасних 

навчальних технологій в організацію самостійної роботи як 

засобу формування професійної компетентності майбутніх 

медичних фахівців» 

 

- Обласне  відкрите практичне заняття  на тему «Виписування, 

зберігання та застосування лікарських засобів» 

 

-  Презентація досвіду роботи викладача дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» Борисенко В.В. тема досвіду  

«Використання сучасних методів та інноваційних технологій 

при викладанні дисципліни «Використання ІКТ при 

викладанні клінічних дисциплін»   

Згідно 

плану 

 

Жовтень 

 

 

 

Квітень  

 

 

Квітень  

 

 

 

 

Квітень 

 

 

Червень  

Голова ЦК 

Викладачі 

 

Рогоза С.І.-методист 

Саликова А.М. 

Дьячкова Л.В. 

Ащеулова І.П. 

Голови ЦК 

Рогоза С.І.-методист 

Бурякова Н.П. - викладач 

Рогоза С.І.-методист 

Прищепа О.П.- 

заст..директора з навч. 

Роботи 

 

Голови ЦК 

 

 

Рогоза С.І.-методист 

Викладач – Шмідт Ю.М. 

 

Рогоза С.І.  - методист 

Борисенко В.В. – 

викладач 

«Медсестринства в 

хірургії» 

2. Прийняти участь в сумісних засіданнях ЦК. 

1.Організація та планування навчального процесу 

2. - Факультатив з  української мови 

- «Ознайомлення з новою психолого-педагогічною та фаховою 

пресою» 

3. -  Факультатив з  української мови 

- «Інноваційні підходи до мотивації навчальної діяльності 

студентів» 

4. -  Факультатив з  української мови  

   -  «Активні форми навчання при викладанні дисциплін 

циклової комісії педіатрії, акушерства та гінекології» 
 

 

Вересень 

Листопад 

 

 

Грудень 

 

 

Січень 

 
 

Викладачі 

Рогоза С.І. 

Титаренко Є.І. 

Салікова А.М. 

 

Титаренко Є.І. 

Бойко І.В. 

 

Титаренко Є.І. 

Сич Н.В. 
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 5. -   Факультатив з  української мови 

   -  «Використання ігрових методів навчання при вивченні 

дисциплін циклу професійної підготовки» 

6. .-   Факультатив з  української мови 

   - «Шляхи активізації роботи студентів на заняттях з хімії 

методом інноваційних технологій» 

 

Лютий 

 

 

Травень 

 

Титаренко Є.І. 

Марчук Н.Г. 

 

Титаренко Є.І. 

Дика Н.П. 

3. Виступити з доповіддю на педраді тема «Формування у студентів 

позитивної мотивації до обраної професії»  

Лютий Сич Н.В. 

4. Взяти участь у підготовці до конкурсу “Кращий за фахом” 

 

Згідно 

Плану 

Голова ЦК 

викладачі 

5. Систематично працювати з методичною літературою з метою 

підвищення педагогічної майстерності 

На прот. 

навч.року 

Викладачі 

6. Систематично підтримувати тісний зв’язок з ЛПЗ, з ЦК  педіатрії, 

акушерства і гінекології ДБМК. 

 

-”- 

 

Викладачі 

Сич Н.В. 

7. Скласти методичні розробки по методиці викладання, виходячи з 

методичної проблеми  коледжу: 

Тема: «Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях з 

педіатрії» 

Тема: «Адаптація студентів до навчання в медичному просторі» 

Тема: «Формування конкурентоспроможного медичного фахівця в 

умовах дистанційного навчання » 

Тема: « Реалізація міждисциплінарної інтеграції під час 

доаудиторної самостійної роботи студентів » 

 

 

 

Листопад  

 

Грудень  

 

Лютий  

 

 

Березень  

 

 

 

Маловик Л.І. 

 

Цеменко Л.Ю. 

 

Кирпита Н.І. 

 

 

Дзензура Н.І. 

2.11.3. Вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду. 

1. Впроваджувати в навчально-виховний процес, передовий 

досвід роботи викладача   «Медсестринство в педіатрії» 

Маловик Л.І. на тему: «Використання сучасних методів та 

інноваційних технологій при викладанні дисципліни 

«Медсестринство в педіатрії» в умовах дистанційного 

навчання».  

Протягом 

року 

Голова ЦК 

викладачі 

2. Вивчити досвід роботи   викладача дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» Борисенко В.В. тема досвіду  

«Використання сучасних методів та інноваційних технологій 

при викладанні дисципліни «Використання ІКТ при 

викладанні клінічних дисциплін»   

Протягом 

року 

Викладачі 

3. 

 

Надавати методичну допомогу  молодому  викладачу  

Цеменко Л.Ю.   

Протягом 

року 

Методист 

 Голова ЦК 

2.11.4. Контроль та аналіз рівня навчально-виховної роботи. 

1. 

 
Заслухати інформацію  кураторів груп про стан успішності в 

навчальних групах, про роботу по підвищенню якості 

успішності і відвідування занять. 

Грудень Голова ЦК 

викладачі 

2. Контролювати та обговорювати на засіданнях питання: 

- успішність студентів по  дисциплінам; 

- ведення навчально-методичної документації; 

- ведення журналів; 

- навчально-виробничої практики. 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

викладачі 
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3. Підвищувати свій кваліфікаційний рівень шляхом 

взаємовідвідувань занять викладачів  коледжу, відкритих 

уроків, відкритих виховних годин. 

 

За графіком 

взаємовід 

відувань 

Голова ЦК 

викладачі 

 

 

4. Продовжувати роботу по вдосконаленню навчально-

методичної документації з самостійної роботи студентів. 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

викладачі 

5. 

 

Запрошувати на засідання ЦК студентів, які мають пропуски 

занять і академзаборгованість. 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

 

2.11.5. Позааудиторна робота. 

1. Провести місячник ЦК. 15.01.2021-

14.02.2022 

 Сич Н.В. 

викладачі 

2. Організувати роботу кабінетів: 

- Кабінет до клінічної практики з медсестринства в 

педіатрії, росту і розвитку людини 

- Кабінет до клінічної практики з медсестринства в 

акушерстві та гінекології, репродуктивного здоров’я 

та планування сім'ї ;   

- Кабінет до клінічної практики з   акушерства,  

гінекології, репродуктивного здоров’я та планування 

сім'ї. 

Вересень Голова ЦК  

Завідувачі 

кабінетами 

3. Заслухати питання про роботу гуртківців. Лютий Голова ЦК 

4 Проводити консультації і додаткові заняття з дисциплін з 

метою поглиблення знань студентів. 

Протягом 

року 

Викладачі 

5  Заслухати підсумкову інформацію про роботу гуртків. Згідно 

графіку 

Голова ЦК 

викладачі 

6 Взяти участь у розвитку матеріально-технічної бази  коледжу: 

 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

 

ав.кабінетам

и 

Викладачі 

7 Проводити волонтерську та профорієнтаційну роботу серед 

учнів шкіл, робочої молоді. 

На протязі 

навчального 

року 

Викладачі 
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 2.12 П Л А Н роботи циклової  комісії  основ медсестринства 

 2.12.1. Організаційно-педагогічні заходи 

1 Скласти плани роботи  та  засідань комісії на 2021-2022 н.р. До 31.08.21 Голова ЦК 

2. Розглянути і погодити на засіданні ЦК тематичні плани, робочі програми на І 

семестр по дисциплінам ЦК: 

- для спеціальності 223 «Медсестринство», спеціалізації «Сестринська 

справа»: «М/с у внутрішній  медицині»; «Основи медсестринства»; 

- для спеціалізації «Лікувальна справа»: «Внутрішня медицина», 

«Невідкладні стани у внутрішній медицині», «Догляд за хворими та 

ММТ». 

Серпень Голова ЦК 

Викладачі 

 

 

 

 

3.  Розглянути і погодити плани роботи кабінетів  і гуртків з дисциплін  ЦК Серпень Зав. кабінетами 

4. Скласти і погодити  графіки додаткових занять, контрольних робіт, 

консультацій, відкритих уроків. 

Серпень Голова ЦК 

5. Затвердити освітньо-професійні програми і список для вибіркового вивчення 

дисциплін 

До 31.08.21 Голова ЦК 

 

6. Розглянути, погодити і затвердити навчально-методичні комплекси з 

дисциплін ЦК. 

Вересень Голова ЦК 

викладачі 

7. Розглянути і затвердити індивідуальні плани роботи викладачів комісії. Вересень Голова ЦК 

викладачі 

8. Скласти і погодити графік  та  заходи по проведенню тижня комісії клінічних 

дисциплін. 

Вересень  Голова ЦК 

викладачі 

9. Скласти і погодити  на засіданні ЦК графіки проведення додаткових занять, 

контрольних робот, консультацій, відкритих уроків. 

Вересень Голова ЦК 

 

10 Визначити склад викладачів, що підлягають атестації на протязі 2021-2022 р. Вересень Голова ЦК. 

11. Скласти графік взаємовідвідувань викладачів. 

 

Вересень Голова ЦК. 

12. Скласти графік написання методичних розробок викладачами ЦК. Вересень Голова ЦК. 

13. Скласти і розглянути екзаменаційні матеріали для спеціалізації «Лікувальна 

справа» з дисциплін: 

- «Внутрішня медицина»;  

- «Догляд за хворими та ММТ»; 

- матеріали до ДА з дисципліни «Внутрішня медицина». 

для спеціалізації «Сестринська справа» з дисциплін: 

- «М/с у внутрішній медицині»;  

- «Основи медсестринства»; 

- матеріали до ДА з дисципліни «М/с у внутрішній медицині». 

 

 

Жовтень 

Лютий 

Лютий 

Квітень 

Березень 

 

Квітень 

Голова ЦК,  

викладачі 

14. Затвердити екзаменаційні матеріали  для спеціалізації «Лікувальна справа» з 

дисциплін: 

- «Внутрішня медицина»;  

- «Догляд за хворими та ММТ»; 

- матеріали до ДА з дисципліни «Внутрішня медицина». 

для спеціалізації «Сестринська справа» з дисциплін: 

- «М/с у внутрішній медицині»;  

- «Основи медсестринства»; 

- матеріали до ДА з дисципліни «М/с у внутрішній медицині». 

 

 

Листопад  

Лютий 

Лютий 

Квітень 

 

Березень 

Квітень 

Голова ЦК. 

15. Надати пропозиції щодо складання графіку проведення консультацій перед 

екзаменами  з: 

- внутрішня медицина;  

- догляд за хворими та ММТ; 

- медсестринство у внутрішній медицині; 

- основи медсестринства. 

- ДА з дисципліни «Внутрішня медицина». 

-  м/с у внутрішній медицині. 

 

 

Жовтень 

Лютий 

Лютий 

Квітень 

Березень 

Квітень 

Голова ЦК. 

16. Розглянути і погодити  робочі програми, тематичні плани по дисциплінам ЦК 

на II семестр 2021-2022 н.р. 

Грудень Голова ЦК. 

17. Запрошувати і заслуховувати на засіданнях ЦК студентів-боржників з 

дисциплін комісії. 

Протягом 

року 

Викладачі  
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18 Заслухати інформацію зав. кабінетами про стан роботи кабінетів і гуртків: 

- доклінічної практики по догляду за хворими та ММТ 

- медсестринство у внутрішній медицині, 

- докінічної практики основ медсестринства та громадського здоров’я. 

 

 

Листопад  

Лютий 

Квітень 

 

 

Бурякова Н.П. 

Іванченко Н.О. 

Шмідт Ю.М. 

19 Заслухати інформацію про хід виконання робочих навчальних програм 

викладачами. 

 

 

 

 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Березень 

Квітень 

Травень 

Марчук Н.Г. 

Бурякова Н.П. 

Демчук Р.А. 

Шмідт Ю.М. 

Іванченко Н.О. 

Кондратюк Л.В. 

20 Провести перевірку ведення навчальної документації і навчальних журналів, 

журналів додаткових занять. Проаналізувати результати перевірки. 

Жовтень, 

листопад, 

квітень, 

травень 

Іванченко Н.О. 

 

21 Розглянути та погодити матеріали для проведення дифзаліків з дисциплін ЦК Березень Іванченко Н.О., 

викладачі 

22 Заслухати інформацію про стан ведення навчально-методичної 

документації з дисциплін циклової комісії. 

 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Лютий  

Березень 

Квітень 

Демчук Р.А. 

Бурякова Н.П. 

Шмідт Ю.М. 

Кондратюк Л.В. 

Іванченко Н.О. 

Марчук Н.Г. 

23 Розглянути та погодити матеріали для проведення дифзаліків з 

дисциплін ЦК 

Березень Іванченко Н.О., 

викладачі 

24 Розглянути, погодити та ухвалити перелік дисциплін для вільного 

вибору студентів на 2022-2023 н.р. 

Березень  Голова ЦК 

 2.12.2.Самоосвітня робота 

1 Приймати активну участь у наступних заходах: 

- Психолого-педагогічний семінар: «Професійне здоров’я педагога 

як умова ефективної здоров’язбережної діяльності навчальних 

закладів фахової передвищої освіти України». 

 

 

 

 

- Обласна методична рада на тему: «Впровадження сучасних 

навчальних технологій в організацію самостійної роботи як 

засобу формування професійної компетентності майбутніх 

медичних фахівців». 
 

 

 

- Відкритий обласний урок-конференцію викладача дисципліни ОМС 

Бурякової Н.П. на тему: «Вплив різних факторів на  ріст та 

розвиток людини» 
 

 

- Відкрите обласне практичне заняття на тему: «Виписування, 

зберігання, та застосування лікарських засобів» 

 

 

 

Згідно 

плану 

Жовтень 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

 

Рогоза С.І. – 

методист 

Салікова А.М. – 

пров.бібліотекар 

Ащеулова І.П. – 

практичний 

психолог 

Дьячкова Л.В. - 

бібліотекар  

Прищепа О.П. – 

заст.директора 

 з навч.роботи  

Рогоза С.І. – 

методист 

Голови ЦК 

 

Рогоза С.І. – 

методист 

 Викладач 

Бурякова  Н.П. 
 

 

Рогоза С.І. – 

методист 

викладач  
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 Презентація досвіду роботи викладача дисципліни «Медсестринство в 

хірургії» Борисенко В.В., тема досвіду: «Використання ІКТ при 

викладанні клінічних дисциплін». 

Червень Шмідт Ю.М.    
Рогоза С.І. – 

методист 

2. Систематично працювати з новинками світової та вітчизняної 

літератури. 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

Викладачі 

3. Виступити на педраді з доповіддю з теми: «Форми і методи 

проведення дистанційних поза аудиторних заходів у закладах фахової 

перед вищої освіти». 

Квітень  Н.О.Іванченко 

 

4. Прийняти участь  у сумісних  засіданнях ЦК, згідно плану 

 

Протягом 

року 

Голова ЦК, 

викладачі 

5. Підготувати доповідь на засідання ЦК на тему: «Використання 

ігрових методів навчання при вивченні дисциплін циклу професійної 

підготовки» 

Лютий  Марчук Н.Г. 

 

6 Взяти участь у підготовці до коледжного конкурсу “Краща медична 

сестра” 

Березень 

Квітень 

Голова ЦК 

викладачі 

7. Скласти методичні розробки: 

- «Використання педагогічних технологій на заняттях з дисципліни 

«Основи медсестринства» в ПФМК» 

- «Використання сучасних методів навчання при викладанні клінічних 

дисциплін» 

- Використання ігрових методів навчання при вивченні дисциплін циклу 

професійної підготовки  

-  «Значення міжпредметних зв’язків у формуванні професійного 

мислення студентів-медиків»  

- «Форми і методи проведення дистанційних поза аудиторних заходів у 

закладах фахової перед вищої освіти» 

 

Жовтень  

 

Грудень 

 

Лютий  

 

Березень  

 

Квітень 

 

 

Демчук Р.А. 

 

Іванова Л.О 

 

Марчук Н.М. 

 

Кондратюк Л.В. 

 

Іванченко Н.О. 

 

8. Приймати участь у конференціях лікарів на базі ЛПЗ міста. Протягом року Викладачі  

 

 

2.12.3. Вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду. 

1. Продовжувати роботу по розповсюдженню досвіду роботи викладача 

дисципліни «Медсестринство в педіатрії» Маловик Л.І., тема досвіду: 

«Використання сучасних методів та інноваційних технологій при 

викладанні дисципліни «Медсестринство в педіатрії» в умовах 

дистанційного навчання». 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

викладачі 

2. Вивчати досвід роботи викладача дисципліни викладача дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» Борисенко В.В., тема досвіду: 

«Використання ІКТ при викладанні клінічних дисциплін». 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

викладачі 

3. Надавати методичну допомогу викладачам. Протягом 

року 

Методист 

 Голова ЦК 

2.12.4. Контроль та аналіз рівня навчально-виховної роботи. 

1. 

 

Заслухати інформацію кураторів груп про стан успішності в навчальних 

групах, про роботу по підвищенню якості успішності і відвідування занять. 

Грудень Голова ЦК 

викладачі 

2. Контролювати та обговорювати на засіданнях питання: 

- успішність студентів з дисциплін; 

- ведення навчально-методичної документації; 

- ведення навчальних журналів; 

- навчально-виробничої практики. 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

викладачі 

3. Підвищувати свій кваліфікаційний рівень шляхом взаємовідвідувань занять 

викладачів коледжу, відкритих уроків, відкритих виховних годин. 

За графіком 

взаємовідві-

дувань 

Голова ЦК 

викладачі 

4. Продовжувати роботу по вдосконаленню навчально-методичної 

документації з самостійної роботи студентів. 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

викладачі 

5. 

 

Запрошувати на засідання ЦК студентів, які мають пропуски занять і 

академзаборгованість. 

Протягом 

року 

Голова ЦК 
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2.12.5. Позааудиторна робота. 

1. Організувати роботу кабінетів: 

- Медсестринство у внутрішній медицині, 

- Доклінічної практики по догляду за хворими та ММТ 

- Доклінічної практики з основ медсестринства 

Вересень Голова ЦК 

викладачі 

2. Заслухати питання про роботу гуртківців. Лютий Голова ЦК, 

керівники 

гуртків 

3. Провести місячник ЦК. Лютий-

березень 

2022р. 

Голова ЦК 

викладачі 

 Проводити консультації і додаткові заняття з дисциплін з метою 

поглиблення знань студентів. 

Протягом 

року 

Викладачі 

 Взяти участь у розвитку матеріально-технічної бази коледжу: 

 Поповнювати матеріально-технічну базу кабінетів:  

- Медсестринство у внутрішній медицині, 

- Доклінічної практики по догляду за хворими та ММТ 

- Доклінічної практики з основ медсестринства 

 доповнити  електронні посібники з самостійної роботи з дисциплін ЦК. 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

зав.кабінетами 

Викладачі 

 Проводити профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл, робочої молоді. На протязі 

нав.року 

Викладачі 

4. Проводити консультації і додаткові заняття з дисциплін з метою 

поглиблення знань студентів. 

Протягом 

року 

Викладачі 

5. Взяти участь у розвитку матеріально-технічної бази коледжу: 

 Поповнювати матеріально-технічну базу кабінетів:  

- Медсестринство у внутрішній медицині, 

- Доклінічної практики по догляду за хворими та ММТ 

- Доклінічної практики з основ медсестринства 

 доповнити  електронні посібники з самостійної роботи з 

дисциплін ЦК. 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

зав.кабінетами 

Викладачі 

6. Проводити профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл, робочої молоді. На протязі 

нав.року 

Викладачі 

 

 2.12 П Л А Н роботи циклової  комісії  загально-освітніх дисциплін 
 2.12.1. Організаційно-педагогічні заходи 

 

1 Скласти плани роботи та засідань комісії на 2021-2022 н.р. До 31.08.21 Голова ЦК 

2. Розглянути і погодити на засіданні ЦК тематичні плани, робочі 

програми на І семестр навчального року  для спеціальності 223 

«Медсестринство»: «Біологія»; «Захист України», «Зарубіжна 

література», «Математика», «Українська мова», «Українська 

література», «Фізика і астрономія», «Хімія». 

Серпень 
Голова ЦК 

Викладачі 

3. Розглянути і погодити плани роботи кабінетів і гуртків з дисциплін ЦК Серпень Зав. кабінетами 

4. Розглянути, погодити і затвердити навчально-методичні комплекси з 

дисциплін ЦК. 
Вересень 

Голова ЦК 

викладачі 

5. Розглянути і затвердити індивідуальні плани роботи викладачів комісії. 
Вересень 

Голова ЦК 

викладачі 

6. Скласти і погодити графік та заходи із проведення тижня циклової 

комісії. 
Вересень 

Голова ЦК 

викладачі 

7. Скласти і погодити на засіданні ЦК графіки проведення додаткових 

занять, контрольних робіт, консультацій, відкритих уроків. 
Вересень Голова ЦК 

8. Скласти графік взаємовідвідування занять викладачами. Вересень Голова ЦК. 

9. Скласти графік написання методичних розробок викладачами ЦК. Вересень Голова ЦК. 

10 Надати пропозиції щодо складання графіку проведення консультацій 

перед ЗНО з «Української мови та літератури», «Математики» 
Квітень Голова ЦК. 
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11. Розглянути і погодити на засіданні ЦК тематичні плани, робочі 

програми на ІІ семестр навчального року для спеціальності 223 

«Медсестринство»: «Біологія»; «Захист України», «Зарубіжна 

література», «Математика», «Українська мова», «Українська 

література», «Фізика і астрономія», «Хімія». 

Грудень Голова ЦК. 

12. Запрошувати і заслуховувати на засіданнях ЦК студентів-боржників з 

дисциплін циклової комісії. 

Протягом 

року 
Викладачі 

13. Скласти графік взаємовідвідування занять викладачами. Вересень Голова ЦК. 

14. Заслухати інформацію зав. кабінетами про стан роботи кабінетів і 

гуртків: 

- української мови, української літератури, зарубіжної літератури; 

- математики, фізики та астрономії 

 

 

Листопад  

 

Квітень 

 

 

Титаренко Є.І. 

 

Бенькович Н.В. 

15. 

Заслухати інформацію про хід виконання робочих навчальних програм 

викладачами, про стан ведення навчально-методичної документації з 

дисциплін циклової комісії 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Пилипенко 

П.Г. 

Семидоліна 

С.Г. 

Титаренко Є.І. 

Прищепа І.В. 

Головченко 

В.М. 

Бенькович Н.В. 

16. Провести перевірку ведення навчальної документації і навчальних 

журналів, журналів додаткових занять. Проаналізувати результати 

перевірки. 

Грудень 

Травень 
Голова ЦК. 

17. Розглянути та погодити матеріали для проведення дифзаліків та 

екзаменів з дисциплін ЦК 
Березень 

Голова ЦК, 

викладачі 

 2.12.2.Самоосвітня робота 

1 Приймати активну участь у наступних заходах: 

- Психолого-педагогічний семінар: «Професійне здоров’я 

педагога як умова ефективної здоров’язбережної діяльності 

навчальних закладів фахової передвищої освіти України». 

 

 

 

 

- Обласна методична рада на тему: «Впровадження сучасних 

навчальних технологій в організацію самостійної роботи як 

засобу формування професійної компетентності майбутніх 

медичних фахівців». 
 

 

 

- Відкритий обласний урок-конференцію викладача дисципліни 

ОМС Бурякової Н.П. на тему: «Вплив різних факторів на  ріст та 

розвиток людини» 
 

 

- Відкрите обласне практичне заняття на тему: «Виписування, 

зберігання, та застосування лікарських засобів» 

 

- Презентація досвіду роботи викладача дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» Борисенко В.В., тема досвіду: 

«Використання ІКТ при викладанні клінічних дисциплін». 

 

Згідно 

плану 

Жовтень 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

Червень 

Рогоза С.І. – методист 

Салікова А.М. – 

пров.бібліотекар 

Ащеулова І.П. – 

практичний психолог 

Дьячкова Л.В. - 

бібліотекар  

 

Прищепа О.П. – 

заст.директора 

 з навч.роботи  

Рогоза С.І. – методист 

Голови ЦК 

 

Рогоза С.І. – методист 

 Викладач Бурякова  

Н.П. 

 

 

Рогоза С.І. – методист 

викладач Шмідт Ю.М.    

 

 

Рогоза С.І. – методист 

 

2. Систематично працювати з новинками світової та вітчизняної 

літератури. 

Протягом 

року 

Голова ЦК, 

викладачі 
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3. 
Приймати участь у сумісних засіданнях ЦК, згідно плану 

Протягом 

року 

Голова ЦК, 

викладачі 

4. Скласти методичні розробки, виходячі з методичної проблеми 

коледжу: 

«Формування у студентів коледжу умінь учитися самостійно у процесі 

навчання математики» 

«Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення 

української мови у коледжах» 

«Застосування дистанційного навчання під час викладання хімії та 

біології» 

«Особливості викладання фізики у медичному коледжі» 

 

 

жовтень 

 

листопад 

 

березень 

 

квітень 

 

 
Бенькович.Н.В 

 

Титаренко Є.І. 

 

Прищепа І.В. 

 

Пилипенко П.Г. 

2.12.3. Вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду. 

1. Продовжувати роботу по розповсюдженню досвіду роботи викладача 

дисципліни «Медсестринство в педіатрії» Маловик Л.І., тема досвіду: 

«Використання сучасних методів та інноваційних технологій при 

викладанні дисципліни «Медсестринство в педіатрії» в умовах 

дистанційного навчання». 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

викладачі 

2. Вивчати досвід роботи викладача дисципліни викладача дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» Борисенко В.В., тема досвіду: 

«Використання ІКТ при викладанні клінічних дисциплін». 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

викладачі 

3. Надавати методичну допомогу викладачам. Протягом 

року 

Методист 

 Голова ЦК 

2.12.4. Контроль та аналіз рівня навчально-виховної роботи. 

2.  Заслухати інформацію кураторів груп про стан успішності в навчальних 

групах, про роботу по підвищенню якості успішності і відвідування 

занять. 

Грудень 
Голова ЦК 

викладачі 

2. Контролювати та обговорювати на засіданнях питання: 

- успішність студентів з дисциплін; 

- ведення навчально-методичної документації; 

- ведення навчальних журналів; 

- навчально-виробничої практики. 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

викладачі 

3. Підвищувати свій кваліфікаційний рівень шляхом взаємовідвідування 

занять викладачів коледжу, відкритих уроків, відкритих виховних годин. 

За графіком 

взаємовідві

дування 

Голова ЦК 

викладачі 

4. Продовжувати роботу по вдосконаленню навчально-методичної 

документації з самостійної роботи студентів. 

Протягом 

року 

Голова ЦК 

викладачі 

5. 

 

Запрошувати на засідання ЦК студентів, які мають пропуски занять і 

академзаборгованість. 

Протягом 

року 
Голова ЦК 

2.12.5. Позааудиторна робота. 

1. Організувати роботу кабінетів: 

- української мови, української літератури, зарубіжної літератури; 

- математики, фізики та астрономії 
Вересень 

Голова ЦК 

Титаренко Є.І. 

Бенькович 

Н.В. 

2. 

Заслухати питання про роботу гуртківців. Лютий 

Голова ЦК, 

Бенькович 

Н.В. 

3. 
Провести місячник ЦК. 

22.03.-23.04. 

2021 р. 

Голова ЦК 

викладачі 

4. Проводити консультації і додаткові заняття з дисциплін з метою 

поглиблення знань студентів. 

Протягом 

року 
Викладачі 
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5. Брати участь у розвитку матеріально-технічної бази коледжу: 

 поповнювати матеріально-технічну базу кабінетів:  

 доповнювати електронні посібники з самостійної роботи з 

дисциплін ЦК. 

Протягом 

року 

Голова ЦК, 

викладачі 

6. 
Проводити профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл, робочої молоді. 

Протягом 

року 

Голова ЦК, 

викладачі 
 

 2.13 ТИЖДЕНЬ Циклової  комісії  гуманітарних та соціально-економічних  

дисциплін 11.10. – 12.11.2021 н. р. 
1  

Силові вправи та естафети до дня захисника України 12.10.2021 р. 

Керівник фіз. виховання 

Поставний О.М., 

викладачі 

 

2 Бесіда в гр.СС 26-20 з теми: «Вступ та вихід з 

громадянства України. Громадянство України – як один 

із інститутів конституційного права» 

19.10.2021 р. 

Викладач 

осн.правознавства 

Новік В.М. 

 

3 Змагання зі стрільби з пневматичної зброї 

26.10.21 р. 

Керівник фіз. виховання 

Поставний О.М., 

викладачі 

 

4 Хеллоунські розваги («шабаш студентів») 

29.10.2021 р. 

Викладачі іноземної 

мови: Щербина К.Г., 

Ярошенко Г.Є. 

 

5 Змагання з волейболу серед збірних команд І,ІІ,ІІІ курсів 

(присвячені до 60-річчя коледжу) 02.11.2021 р. 

Керівник фіз. виховання 

ПоставнийО.М., 

викладачі 

 

6 Зустріч з видатними людьми Павлограда  

в гр..ЛС 4-20 

 
03.11.2021 р. 

Викладач основ 

філософських знань, 

культурології 

Мартиненко О.Л. 

 

7 
Змагання з тенісу присвячені 60-річчя коледжу 09.11.21 р. 

Керівник фіз. виховання 

Поставний О.М., 

викладачі 

 

 

 

  ТИЖДЕНЬ Циклової комісії педіатрії, акушерства та гінекології 

15.01. – 14.02.2022 р. 

1 Інформаційний  захід «Пухлини і пухлинний процес» 
 

Лютий 2021р. Викладач 

Н. І. Дзензура 

 

2 Інтерактивна гра « Знаю сам – навчаю інших!»  

 Для студентів 1 курсу 

Лютий 2022р. Викладач 

Н.В.Сич 

 

3 Інформаційний  захід « Сучасний підхід в діагностиці та 

лікуванні гіпертонічної хвороби у дітей» 

Лютий 2022р. Викладач 

Цеменко Л.Ю. 

 

4 Квест –гра «Сучасне в світі акушерства» Лютий 2021р. Викладач 

Кирпита Н.І. 

 

5 

 
Конференція на тему «Проблема екзантем в дитячому 

віці» 

Лютий 2021р. Викладач 

Маловик Л.І. 

 

 

  ТИЖДЕНЬ Циклової комісії  з основ медсестринства 

15.03.2022 р. – 19.03.22 р. 

1 Відкритий захід на тему: «Сучасні проблеми 

гастроентерології. Медсестринський процес при 

ускладненнях виразкової хвороби» 
Березень 2022р. 

Викладач 

Марчук Н.Г. 

 

2 Відкритий захід на тему: «Таємниці захворювань 

щитовидної залози» 
Березень 2022 р. Викладач 

Іванченко Н.О. 
 

3 Відкритий захід на тему: «Фактори ризику медперсоналу 

при роботі у відділеннях лікарні»  

Березень 2022 р. Викладач 

Демчук Р.А. 

 

4 Відкритий захід на тему: «Психолого-фізіологічні 

особливості людей похилого віку» 
Березень 2022 р. Викладач 

Кондратюк Л.В. 
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5 Відкритий обласний урок на тему: ««Виписування, 

зберігання, та застосування лікарських засобів»» 

Квітень 2022р. Викладач 

Шмідт Ю.М. 
 

6 Відкрите обласне практичне заняття на тему: 

«Виписування, зберігання, та застосування 

лікарських засобів» 

Квітень 2022р Викладач  

Бурякова Н.П. 

 

 

  ТИЖДЕНЬ Циклової комісії  природничо-наукових дисциплін 

26.05. 2022– 30.05.2022 

1 Психолого-педагогічний семінар: «Професійне 

здоров’я педагога як умова ефективної 

здоров’язбережної діяльності навчальних закладів 

фахової передвищої освіти України». 

Листопад 

2021 

Рогоза С.І.  

2 Міні-захід з елементами гуманізації на тему: «Природа 

лікує» 

27 травня  2022 р Власюк Г.М.  

3 Дискусія  на тему: «Комп′ютер або книга» 

 

28 травня  2022 р Пригара Ж.В.  

4 Флеш-моб на тему: «За здоровий спосіб життя» 

 

29 травня  2022 р 

 

Дорошенко 

І.В. 

 

5 Круглий стіл на  тему: «Фізіологічні зміни  в організмі 

при патології органів ендокринної системи» 

30 травня  2022 р Липовецька 

І.В. 

 

 

  ТИЖДЕНЬ Циклової  комісії  клінічних дисциплін 

15.11.2021 – 17.12.2021 

1 Відкритий урок: практичне заняття з дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» на тему: « Загальні проблеми під 

час догляду за хворими із хірургічною інфекцією ». 

Грудень 

2021 р. 

Викладач 

Борисенко В.В. 

 

2 «Інфекційні захворювання в художній літературі та кіно» Грудень 

2021 р. 

Викладач 

Семененко О.В. 

 

3 Відкритий інформаційний захід з дисципліни 

«Медсестринство в неврології» на тему: «Інсульт – хвороба 

21 сторіччя. Міфи про інсульти». 

Грудень 

2021 р. 

Викладач 

Остапова С.І. 

 

4 «Що необхідно знати про анафілаксію» Грудень 

2021 р. 

Викладач 

Шевченко О.Г. 

 

5 Надзвичайні ситуації техногенного то природнього 

характеру. Особливості надання медичної допомоги. 

Грудень 

2021 р. 

Викладач 

Маслова О.В. 

 

6 «Зніміть взуття зі втомлених ніг» 

 

Грудень 

2021 р. 

Викладач 

Бойко І.В. 

 

7 Відкритий урок: практичне заняття з дисципліни 

«Медсестринство в хірургії» на тему: « Загальні проблеми під 

час догляду за хворими із хірургічною інфекцією ». 

Грудень 

2021 р. 

Викладач 

Борисенко В.В. 

 

 

  ТИЖДЕНЬ Циклової  комісії  загально-освітніх дисциплін 

22.03. – 23.04.2022 

1 Літературно-музична композиція «Тричі мені являлася 

любов (кохання в житті Івана Франка)» для 1 курсу, ЛС-

06-21 

Викладач 

Титаренко Є. І. 

Березень 

2022 

 

2 Відкрита лекція до дня космонавтики «Розвиток 

космонавтики в Україні», для студентів 1 курсу 

Викладач 

Пилипенко П.Г. 

Березень 

2022 
 

3 Відкритий захід на тему: «Їжа - необхідність чи задоволення? 

Вплив їжі на мозок», для студентів 1 курсу, СС-14-20 

Викладач 

Прищепа І. В. 
Квітень 2022 

 

4 Марафон: «Світ цікавої інформації про числа», для студентів 

1 курсу 

Викладач 

Бенькович Н. В. 
Квітень 2022 
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Розділ 3 Система навчально-виробничої роботи 

 3.1. ПЛАН роботи завідуючого практикою Павлоградського медичного коледжу 

1 Взяти участь у підборі викладачів-сумісників з числа 

лікарів ЛПЗ міста для проведення навчальної практики 

До початку 

практики 

Ободовський 

С.В. 

 

2 Закріпити наказом по коледжу бази навчальної практики за 

викладачами клінічних дисциплін. 
До 10.09.21 р. 

Ободовський 

С.В. 

 

3 Підготувати всю необхідну документацію з практичних 

занять, навчальної, виробничої, переддипломної практики 

До початку 

практики 

Ободовський 

С.В. 

 

4 Призначити методичних керівників всіх видів практики і 

закріпити за ними ЛПЗ. 

До початку 

практики 

Ободовський 

С.В. 

 

5 Скласти графіки методичного керівництва практикою До початку 

практики 

Ободовський 

С.В. 

 

6 Укласти договора з ЛМП міста про проходження 

студентами переддипломної та виробничої практики 

До початку 

практики 

Ободовський 

С.В. 

 

7 Підготувати для бригадирів та безпосередніх керівників 

практики методичну документацію з виробничої і 

переддипломної практики (програми, інструктивні 

пам’ятки тощо).  

Протягом 

вересня 

Ободовський 

С.В. 

 

8 Провести інструктивні збори: 

- з методичними та безпосередніми керівниками практики 

і студентами перед початком всіх видів практики:        

ЛС 52-19   ЛС 2-18 

ЛС 53-20   ЛС 54-21 

СС 25-19   СС 11,12-19 

СС 26-20  СС 9,10-18 

 

 

Згідно графіка 

проходження 

практики 

Ободовський С.В.  

9 Здійснювати постійний контроль: 

- за організацією та проведенням навчальної практики на 

базі ЛПЗ і в кабінетах доклінічної практики; 

- за ходом виробничої та переддипломної практики; 

- за веденням щоденників навчальної, виробничої, 

переддипломної практики; 

- за виконанням практичних навичок і маніпуляцій на ПЗ; 

- за роботою гуртків і кабінетів клінічних дисциплін. 

На протязі року 

згідно, графіку 

Ободовський С.В.  

10 Організувати проведення: 

- поточного контролю практики; 

- дифзаліку за результатами виробничої і переддипломної 

практики на базі коледжу, лікарень; 

- загальноколеджну конференцію за результатами 

виробничої, переддипломної практики сумісно з 

загальними керівниками практики. 

 

Ободовський С.В.  

11 Надавати методичну допомогу викладачам-сумісникам з 

питань проведення навчання. 
Постійно 

Ободовський С.В.  

12 На засіданнях адмінради надавати інформацію про 

підготовку студентів до практики: 

- переддипломної: спеціальностей ЛС 52-18, ЛС 2-18 

- виробничої: спеціальностей ЛС 53-20; ЛС 3-19 

- по догляду за хворими та ММТ: спеціальностей ЛС 54-

21 

- переддипломної: спеціальності СС 25-19, СС 9,10-18 

- виробничої: спеціальності СС 25-19; СС 9,10-18 

На протязі 

року 

Ободовський С.В.  

13 Провести конкурс «Краща медична сестра 2021-2022 

н.р.» серед студентів груп СС 9,10-18, 25-19 

Квітень 

2022 р. 

Ободовський С.В. 

 Голови ЦК 
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14 Прийняти участь у конкурсі «Краща медична сестра 

2022 р.» згідно плану базового Дніпровського 

медичного коледжу 
Травень 

2022 р. 

Ободовський С.В. 

 Прищепа О.П., 

Рогоза С.И., 

Кобзар Н.І., 

 Голови ЦК 

Викладачі 

клінічних 

дисциплін 

 

15 Підготовка документації до проходження навчальної 

практики (журнали практичних занять). 
До 02.09.2021 р 

Ободовський С.В.  

16 Підготовка документів до переддипломної і виробничої 

практики (накази, графіки, щоденники). 

згідно  графіка 

навчального 

процесу 

Ободовський С.В.  

17 Приймати участь в дообладнанні наочностями кабінетів на 

базі медичного коледжу та учбових кімнат на базі ЛПЗ, та 

сімейних амбулаторій  

Постійно  
Ободовський С.В  

зав кабінетами 

 

18 Організувати проведення консультацій для студентів (по 

відпрацюванню навичок) перед державною атестацією на 

фельдшерському  та сестринському відділеннях 

січень-лютий, 

травень-червень 

 Ободовський С.В. 

 та викладачі 

клінічних 

дисциплін 

 

19 Поновити інформацію про гурткову роботу за 

результатами конференції гуртківців та розмістити її на 

стенді «Наші  гуртки». 

До 20.05.2022 р. 

Ободовський С.В.  

 

Розділ 4 Система виховної роботи 

 4.1. ПЛАН роботи заступника директора з виховної роботи 
1 Підібрати кандидатури з досвідчених викладачів і рекомендувати директору для 

призначеня їх кураторами в групи нового прийому 

Липень  

2 Прийняти участь в засіданні комісії по зарахуванню абітурієнтів на 2022-2023 н.р. 

студентами коледжу 

Липень-

серпень 

3 Спланувати всі напрямки виховної роботи зі студентами в гуртожитку та з 

кураторами груп 

Серпень 

4 Вивчення контингенту студентів нового набору з метою виявлення: студентів 

пільгових категорій, студентів схильних до правопорушень; виявлення асоціальних 

та багатодітних сімей  

Вересень, 

протягом 

року  

5 Складання та корегування соціальних паспортів груп Вересень  

6 Організація зустрічей з представниками правоохоронних органів, служби у справах 

дітей 

Протягом 

року 

7 Організація роботи студентського самоврядування з метою виявлення порушників 

дисципліни в групах (пропуски занять без поважної причини, запізнення) 

Вересень, 

протягом 

року 

8 Сприяння виробленню у кураторів умінь і навичок самостійної роботи з метою 

неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної 

майстерності  

Постійно  

9 Долучати до виховної роботи бібліотеку, колектив художньої самодіяльності, 

музей, студентську раду 

Постійно 

10 Створювати умови для впровадження серед студентів принципи здорового способу 

життя, формування соціально-активної, фізично-здорової та духовно-багатої 

особистості.  

Постійно 

11 Запобігати негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить 

елементи жорстокості, насильства, пропагує тютюнопаління, наркоманію. 

Постійно  

12 Всебічно розвивати студентське самоврядування, з метою забезпечення виконання 

студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, сприяти гармонійному розвитку 

особистості 

Постійно 

40



 

 

13 Забезпечувати контроль з боку адміністрації коледжу за станом гуртожитка та 

обговорювати зазначене питання на адмінрадах за участю представників органів 

студентського самоврядування 

Постійно 

14 Разом з органами студентського самоврядування протягом навчального року 

проводити анонімне анкетування студентів щодо фактів корупційних діянь та 

хабарництва, умов проживання в гуртожитках 

Постійно 

15 Здійснювати керівництво методоб’єднанням кураторів груп Постійно 

16 Надавати методичну допомогу кураторам груп в плануванні та проведенні виховної 

роботи в групах 

Постійно  

17 Здійснювати планування, контроль  та облік всіх виховних заходів згідно 

загальноколеджного плану виховної роботи та планів кураторів груп.  

Постійно 

18 Надавати допомогу та контролювати всі напрямки виховної роботи в групах,  

гуртожитку, позаурочні виховні заходи 

Постійно  

19 Розповсюджувати передовий досвід кураторів груп шляхом проведення відкритих 

виховних годин  

Постійно 

20 Надавати допомогу та координувати роботу вихователя гуртожитку. Постійно 

21 Надавати допомогу кураторам в роботі з проблемними студентами Постійно 

22 Організувати та провести загальноколеджні виховні заходи (з врахуванням 

епідеміологічної ситуації в країні та регіоні): 

а) урочисту лінійку, присвячену «Дню знань» «Перше вересня» 

б) урочисте святкування Дня працівників освіти 

в) святкування Дня студента. Конкурс для виявлення талантів  серед 

першокурсників «Дебют першокурсника» 

г)виставка новорічних поробок 

д) святкування «Масляної» (з 28.02 по 06.03.2022) 

е) святкування 8 Березня 

ж) конкурс «Студентська весна» 

з) вручення дипломів фельдшерам та медсестрам «Хай щастить Вам, випускники!» 

 

 

01.09.2021  

01.10.2021  

19.11.202 

 

 

з 08.03.2022 

08.03.2022 

 

30.06.2022 

23 Індивідуальна робота з батьками, діти яких мають академзаборгованість та 

порушують дисципліну 

На протязі 

навч.року 

24 Надавати практичну допомогу по проведенню зборів мешканців гуртожитку На протязі 

навч.року 

25 Приймати участь в засіданні старостату Щомісяця  

26 Підготувати та провести «Дні відкритих дверей» разом з секретарем приймальної 

комісії 

Листопад -

березень 

27 Координувати профорієнтаційну роботу в коледжі. Закріпити за школами та 

лікувально-профілактичними закладами міста  викладачів коледжу для 

профорієнтації 

Листопад -

березень  

28 Здійснювати координацію роботи органів студентського самоврядування: 

- студентської ради 

- ради гуртожитку  

Постійно  

29 Надавати допомогу в роботі масових організацій в суспільстві (вибори, 

референдуми) 

В разі 

необхідності 

30 Залучати до співробітництва у виховному процесі коледжу представників 

молодіжних організацій, державних установ, культурно-освітніх закладів, медичних 

та наркологічних служб 

Постійно  

31 Залучати у виховному процесі коледжу практичного психолога Постійно на 

протязі року 

32 Організувати роботу студентів в ІІІ трудовому семестрі Липень-

серпень 
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 4.2. П Л А Н виховної роботи кураторів щодо адаптації студентів 

1 Основні завдання: 

- допомогти студентам вірно оцінити свої сили та не 

втратити бажання застосовувати їх з 

максимальною віддачею; 

- прищеплювати любов до обраної професії; 

- формувати почуття гордості за свою країну, 

навчальний заклад 

 

 

 

Куратори  

І курсу СС 15-21 

Ярошенко Г.Є. 

СС 16-21  Шмідт Ю.М. 

ЛС 5-21 Дорошенко 

І.В. 

ЛС 6-21 Цеменко Л.В. 

ЛС 54-21 Власюк Г.М. 

СС 27-21 Обертас В.Г. 

 

2 Зустріч-нарада студентів з кураторами та 

адміністрацією 

31 серпня 

9
00

 

Адміністрація, 

куратори 

 

3 Провести місячник першокурсника: 

- організувати поселення в гуртожиток студентів; 

- зустріч з батьками студентів; 

- взяти участь в урочистій лінійці 1 Вересня; 

- провести збори в групах і бесіди на тему «Правила 

внутрішнього розпорядку в коледжі», «Права та 

обов’язки студентів» 

- посвячення в студенти (вручення студентських 

квитків та залікових книжок); 

- провести анкетування на тему «Я і моя сім’я», 

«Моє захоплення», «Що я знаю про обрану 

професію» 

 

31.08.2021 

31.08.2021 

01.09.2021 

01.09.2021 

 

 

Вересень-

жовтень  

Вересень  

Куратори 

 

4 Провести батьківські збори в групах СС 15,16-21, ЛС 

54-21, СС 27-21, ЛС 5,6-21  

Вересень  Куратори  

Ярошенко Г.Є. 

Шмідт Ю.М. 

Дорошенко І.В. 

Цеменко Л.В. 

Власюк Г.М. 

Обертас В.Г 

 

5 Вивчення контингенту студентів нового набору з 

метою виявлення: студентів пільгових категорій, 

студентів схильних до правопорушень; виявлення 

асоціальних та багатодітних сімей  

Вересень, 

протягом року  

Куратори, 

практичний 

психолог  

 

6 Складання та корегування соціальних паспортів груп Вересень  Куратори   

7 Провести збори студентів – мешканців гуртожитку Вересень  Роменська В.М.  

8 Провести бесіди на тему «Бібліотека – інформація, 

знання, успіх» 

«Раціональне харчування – запобігання хворобам»,  

«Історія міста» 

Вересень 

 

До Дня міста  

Бібліотекарі  

 

Куратори  

 

9 Долучати до виховної роботи практичного психолога, 

бібліотеку, колектив художньої самодіяльності, музей, 

студентську раду 

Постійно Куратори  

10 Створювати умови для впровадження серед студентів 

принципи здорового способу життя, формування 

соціально-активної, фізично-здорової та духовно-

багатої особистості.  

Постійно Куратори  

11 Запобігати негативному впливу на свідомість 

студентів інформації, яка містить елементи 

жорстокості, насильства, пропагує тютюнопаління, 

наркоманію. 

Постійно  Куратори  

12 Зустрічі та бесіди з батьками першокурсників Серпень-

вересень 

Вихователь  

гуртожитку 
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13 Провести загальні збори студентів поселених в 

гуртожиток: ознайомлення мешканців гуртожитку з 

правилами внутрішнього розпорядку, їх правими та 

обов’язками 

Вересень  
Вихователь  

гуртожитку 

 

14 Провести індивідуальну бесіду з кожним поселеним 

студентом, через ознайомлення з особовими 

справами: виявити сиріт та напівсиріт, дітей з 

багатодітних сімей, виявити інформацію щодо 

матеріального стану таких сімей 

Вересень  
Вихователь  

гуртожитку 

 

15 Вивчити особливості характеру студентів з метою 

формування колективу, виявити їх захоплення 
Вересень Вихователь  

 

16 Організувати бесіди, диспути по вихованню: 

- «Почни з себе: особиста гігієна – перша умова 

здоров'я і краси» 

Вересень 

  

Вихователь, рада 

гуртожитку  

 

17 Ознайомлення студентів з правами та обов’язками 

мешканців гуртожитку 
Вересень  Вихователь  

 

18 Зустріч мешканців гуртожитку з правоохоронними 

органами 
І семестр 

Вихователь 

 

 

19 Вивчення психологічни особливостей адаптації 

першокурсників. Тестування студентів перших 

курсів. 

Вересень-

жовтень 
Практичний 

психолог 

 

20 Індивідуальна робота з надання психологічної 

допомоги студентам з ускладненим процесом 

адаптації, з метою повноцінного розвитку 

особистості 

Згідно плану 

практичного 

психолога 

Практичний 

психолог 

 

1 

 

 4.3 П Л А Н роботи завідувача відділенням 

 4.3.1 Комплектування контингенту студентів на відділенні 

1. Взяти участь в раціональному розподілі студентів 

нового прийому по навчальним групам. 
до 31.08.21 р. зав. відділення 

 

2. Скласти списки студентів нового прийому, 

зарахованих на відділення. 
до 02.09.21 р. 

зав. відділення, 

куратори 

 

3. Організувати видачу студентських квитків та 

залікових книжок студентам нового набору. 
03.09.21 р. 

зав. відділення, 

куратори 

 

4. Взяти участь у зустрічі студентів нового набору з 

адміністрацією коледжу та кураторами. 
31.08.21 р. зав. відділення 

 

5. Ознайомитись з особистими справами студентів, 

зарахованих в коледж у 2021 р. 
до 25.09.21 р. зав. відділення 

 

6. Взяти участь у проведенні урочистої лінійки, 

присвяченої початку нового навчального року. 
01.09.21 р. зав. відділення 

 

7. Організувати підготовку матеріалу на засідання 

стипендіальної комісії і прийняти участь у її засіданні. 
до 02.09.21 р. 

зав. відділення, 

куратори 

 

8. Зробити облік студентів, які мають 

академзаборгованість за минулий навчальний рік і 

проводити з ними та їх батьками виховну роботу по 

ліквідації заборгованості  в установлений термін. 

до 03.09.21 р. 
зав. відділення, 

куратори 

 

9. Провести переоблік студентів, які проживають в 

гуртожитку. до 15.09.21 р. 

зав. відділення, 

комендант 

гуртожитку 

 

10. Організувати заповнення індивідуальних планів 

студентів кураторами 
до 01.10.201 р. 

зав. відділення, 

куратори 

 

11. Підготувати проект наказу про призначення старост 

груп на 2021-2022 н. р. 
до 15.09.21 р. зав. відділення 
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12. Постійно проводити засідання школи  старостату.  щомісяця, згі-дно 

внутріу-

чилищного плану 

зав. відділення 

 

13. Організувати оформлення необхідної  документації на 

студентів-випускників. 

Квітень 

2022 р. 

зав. відділення, 

куратори 

 

14. Взяти учать в організації та проведенні урочистого 

засідання з нагоди вручення дипломів молодшим 

спеціалістам. 

Червень  

2021 р. 
зав. відділення 

 

15. Взяти участь в раціональному розподілі студентів 

нового прийому по навчальним групам. 
до 31.08.22 р. зав. відділення 

 

 

 4.3.2 Навчально-виховна робота на відділеннях 

1 Уточнити графік навчального процесу на 2021-2022 

навч. рік і контролювати його виконання викладачами 

та студентами. 

до 01.09.21 р. і на 

протязі року 

зав. відділення  

2 Уточнити розклад занять на 2021-2022 навч. рік і 

контролювати його виконання викладачами та 

студентами. 

до 01.09.21 р. 

постійно на 

протязі року 

зав. відділення  

3 Скласти графік додаткових занять і консультацій з 

студентами і контролювати його виконання з боку 

викладачів. 

до 10.09.21 р. 

постійно на 

протязі нав-

чального року 

зав. відділення  

4 Контролювати правильність та своєчасність 

заповнення навчальних журналів викладачами і 

кураторами. 

Постійно на 

протязі нав-

чального року 

зав. відділення  

5 Регулярно аналізувати успішність та відвідування 

занять студентами з послідуючим обговоренням 

результатів аналізу з кураторами і старостами груп на 

засіданнях старостату. 

Щомісяця 
зав. відділення, 

куратори 

 

6 Проводити індивідуальну виховну роботу із 

студентами, які  слабо навчаються, порушують 

дисципліну, не відвідують навчальні заняття без 

поважних причин. 

На протязі 

навчального року 
зав. відділення 

 

7 Здійснювати нагляд за своєчасним відпрацюванням 

студентами пропущених занять, перездачею екзаменів 

та залікових семестрових оцінок. 

На протязі навч. 

року в терміни, 

визначені 

педрадою 

зав. відділення 

 

8 Здійснювати контроль за проведенням державних та 

перевідних екзаменів. 

Згідно графіку 

навчального 

процесу 

зав. відділення 

 

9 Відвідувати заняття у викладачів з послідуючим 

аналізом якості  їх проведення і рівня знання предмета 

студентами. 

На протязі 

навчального року 
зав. відділення 

 

10 Контролювати підготовку до ліцензійного екзамен 

«Крок – М». 

На протязі 

навчального року 
зав. відділення 

 

 4.3.3 Робота з кураторами    

1 Допомагати кураторам в організації та проведенні 

навчально-виховної роботи в групі. 

на протязі 

навчального року 
зав. відділення 

 

2 Здійснювати нагляд за своєчасним і якісним 

заповненням навчальної документації кураторами. 

на протязі 

навчального року 
зав. відділення 

 

3 Контролювати проведення кураторами батьківських 

зборів в групах. 
згідно графіку зав. відділення 

 

4 Брати участь в роботі семінарів кураторів. Згідно 

внутріколеджного 

контролю 

зав. відділення 

 



 

 

  4.3.4. Робота з батьками студентів 

1 Брати участь в роботі загальноколеджних батьківських 

зборів. 

згідно внутрі 

коледжного 

графіку 

зав. відділеннями 

 

2 Індивідуальна робота з батьками, діти яких погано 

навчаються, порушують навчальну дисципліну, не 

відвідують заняття. 

на протязі 

навчального року 
зав. відділеннями 

 

 4.3.5 Робота по організації і контролю житлово-побутових умов студентів. 

1 Рекомендувати адміністрації коледжу студентів для 

поселення в гуртожиток. 
до 01.09.21 р. зав. відділення 

 

2 Вибірково приймати участь в роботі зборів мешканців 

гуртожитку. 

На протязі 

навчального року 
зав. відділення 

 

3 Здійснювати контроль за підготовкою мешканців 

гуртожитку до занять. 

На протязі 

навчального року 
зав. відділення 

 

4 Підтримувати через кураторів тісний зв’язок з 

квартироздавачами з метою оформлення інформації 

про студентів, які проживають на квартирах 

На протязі 

навчального року 

зав. відділення, 

куратори 

 

 4.3.6 Профорієнтаційна робота. 

1 Брати участь у роботі приймальної комісії. згідно внут-

ріколеджного 

графіку 

зав. відділенням 

 

2 Брати участь у проведенні профорієнтаційної роботи 

серед випускників шкіл, ПТУ, працівників лікувально-

профілактичних закладів. 

Березень - травень 

2022 р. 
зав. відділення 

 

 4.3.7 Робота з випускниками 

1 Організація і оформлення документації на випускників. Квітень 2022 р. зав. відділеннями, 

куратори 
 

 4.4 П Л А Н  виховної роботи гуртожитку 

 І. Організаційно-виховна робота (в умовах адаптивного карантину згідно наказів МОЗ та МОН)  

1. 
Підготовка гуртожитку до поселення студентів 

Серпень  
Вихователь, 

комендант 

 

2. Зустрічі та бесіди з батьками першокурсників Серпень-вересень Вихователь   

3. 

Поселення студентів у гуртожиток. 

31.08.21 р. 

Вихователь, 

комендант, рада 

гуртожитку 

 

4. 

Провести загальні збори студентів поселених в 

гуртожиток: ознайомлення мешканців гуртожитку з 

правилами внутрішнього розпорядку, їх правими та 

обов’язками 

01.09.21 р. Вихователь 

 

5 

Організувати збори органів самоуправління на 

загальних зборах гуртожитку:  

- старост поверхів; 

- голови ради гуртожитку та членів активу 

гуртожитку 

09.09.21 р. Вихователь 

 

6. 
Проводити збори мешканців  

1 раз на місяць 
Вихов., рада 

гуртожитку 

 

7. 
Проводити збори ради гуртожитку 

2 рази на місяць 
Вихов., рада 

гуртожитку 

 

8.  

Організувати перевірку сан.стану кімнат та інших 

побутових приміщень, стану майна, утримання 

режиму дня гуртожитку 

Щотижня  
Сан.сектор, 

вихователь 
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9.  

Провести індивідуальну бесіду з кожним поселеним 

студентом, через ознайомлення з особовими 

справами: виявити сиріт та напівсиріт, дітей з 

багатодітних сімей, виявити інформацію щодо 

матеріального стану таких сімей 

Вересень-жовтень  Вихователь  

 

10. 
Організувати змагання поміж мешканців на «Кращу 

кімнату» 
Протягом року 

Сан.сектор, 

вихователь 

 

11. 
Випускати стінгазети, «Блискавки» 

Щомісяця 
Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

12.  

Завести журнали обліку студентів проживаючих у 

гуртожитку, чергування на поверхах, у дошовій, 

журнал «Відвідування кураторів гуртожитку», робочі 

журнали на вахті 

1-10.09.21 р. 
Вихователь, 

зав.гуртожитком 

 

13. 

Про організацію дотримання проти епідеміологічного 

режиму в гуртожитку та запровадження посилених 

заходів з використанням ЗІЗ 

Протягом року 
Вихователь, 

зав.гуртожитком 

 

14. 

Провести все інструктажі щодо запобігання 

протипожежної безпеки та інше 2 рази на рік 

Вихователь, 

інженер з ОП, 

зав.гуртожитком 

 

15. 
Розміщення інформаційних матеріалів щодо 

профілактики короно вірусної хвороби COVID-19 Вересень  
Вихователь, 

зав.гуртожитком 

 

 

 ІІ. Виховна робота (в умовах адаптивного карантину згідно наказів МОЗ та МОН) 

1 
Вивчити особливості характеру студентів з метою 

формування колективу, виявити їх захоплення 
Вересень-жовтень Вихователь  

 

2 Організувати бесіди, диспути по вихованню: 

- «Почни з себе: особиста гігієна – перша умова здоров'я 

і краси» 

- «Привиття та примінення навичок культури поведінки 

у місцях загального користування» 

- Загальні збори гуртожитку «Протидія боулінгу» 

Диспути: 

- «Цінні орієнтири життя: обов’язки, совість, провина, 

справедливість» 

Бесіда: 

- «Організаційні бесіди з неповнолітніми про культуру 

поведінки, про привіття і втілення в життя культурно-

гігієнічних навичок, виховування самостійності, 

організація використання вільного часу, підготовки до 

занять » 

- Зустріч з волонтерами «Проблема XXI століття» 

 

Круглий стіл: 

- «Наркотики в молодіжному середовищі» 

- «Культура поведінки в суспільстві» 

- «Мультимедійний урок – презентація «Етика живого 

спілкування » 

Усний журнал: 

- «Цвіт справжніх цінностей» 

Виховна бесіда: 

- «Молодіжне середовище та його проблеми: ввічливість 

і такт» 

Бесіда про патріотичне виховання: 

- «Патріотизм, як елемент культури» 

 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Жовтень 

 

 

 

 

Листопад  

 

 

 

 

Грудень 

 

 

Грудень  

Січень   

Лютий  

 

 

Березень 

 

Квітень 

 

 

Травень  

 

Вихователь, рада 

гуртожитку 
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3. Індивідуальна робота зі студентами» Протягом року Вихователь   

4. 
Робота з дітьми, які потребують особливої уваги (діти-

сироти) 
Протягом року  

Вихователь, 

рада гуртожитку  

 

5 
Приймати участь у підготовці загально коледжних 

вечорів, конкурсів. 

Постійно на 

протязі року 

Вихов., рада 

гуртожитку 

 

4.4.3. ІІІ. Національно-патріотичне виховання (в умовах адаптивного карантину згідно наказів МОЗ 

та МОН) 

1 

Формування особистості на основі духовної культури 

народу, його національної ментальності та соціального 

оточення (колективні зустрічі, індивідуальні бесіди) 

Протягом року Вихователь  

 

2 Урок державності «Історія державний символів» Грудень   
Викладач історії 

чи права 

 

 4.4.4 Підвищення якості й ефективності навчання  

(в умовах адаптивного карантину згідно наказів МОЗ та МОН) 

1. Організація роботи кімнат самопідготовки. На протязі року 
Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

2. 

Контролювати стан успішності і дисципліни 

студентів, дотримання ними правил внутрішнього 

розпорядку в гуртожитку 

1 раз на місяць 
Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

3. Рейди-перевірки якості самопідготовки. Протягом року 
Вихователь, 

рада гуртожитку 

 

4.  

Підтримувати зв’язок з батьками студентів, 

інформувати їх про поведінку мешканців шляхом 

листування та по телефону, брати участь у проведенні 

батьківських зборів 

Протягом року Вихователь 

 

V. Культурно-масова робота (в умовах адаптивного карантину згідно наказів МОЗ та МОН) 

Проводити вечір відпочинку: 

- «Ми – першокурсники, будьмо знайомі» 

- Вечір до Дня Святого Валентина - свято всіх 

закоханих 

 

Жовтень-

листопад 

Лютий   

Вихователь, рада гуртожитку 

Відвідувати культурно-масові заходи в місті та 

приймати активну участь у заходах коледжу 
На протязі року Вихов., рада гуртожитку 

VI. Трудове виховання (в умовах адаптивного карантину згідно наказів МОЗ та МОН) 

Приймати участь у ремонті гуртожитку. Протягом року 
Комендант, вихователь, 

рада гуртожитку 

Проводити рейди-перевірки за економію 

електроенергії, води, збереження майна гуртожитку 
Протягом року 

Вихователь, комендант, рада 

гуртожитку 

Проводити санітарні дні та генеральне прибирання в 

гуртожитку та прибирання прилеглої території 
Щомісяця  Сан.сектор, рада гуртожитку 

Залучати студентів до громадсько-корисної роботи в 

гуртожитку 
Протягом року 

Вихователь, 

 рада гуртожитку 

VІI. Правове виховання (в умовах адаптивного карантину згідно наказів МОЗ та МОН) 

Ознайомлення студентів з правами та обов’язками 

мешканців гуртожитку 
1 раз на місяць Вихователь  

Розглядати на зборах і засіданнях ради випадки 

порушення порядку в гуртожитку. 
Протягом року Вихователь, рада гуртожитку 

Доводити до відома студентів накази дирекції, та 

студентської ради коледжу про порушення 

дисципліни та порядку студентами коледжу 

На протязі року 
Вихователь 

 

Зустріч мешканців гуртожитку з працівниками 

відділу при міськвиконкомі в справах по роботі з 

неповнолітніми та молоддю. 

Листопад 
Вихователь 
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            Розділ 5. Система спортивно-оздоровчої роботи 
 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примі-

тка 

5.5.1. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

1. 

Контроль за своєчасним складенням та 

затвердженням тематичних планів для всіх груп з 

фізичного виховання. 

Вересень Керівник 

фізвиховання 

 

2. 

Контроль за своєчасним та правильним 

складенням викладачами фізичного виховання 

робочих навчальних програм з дисципліни. 

Вересень Керівник 

фізвиховання 

 

3. 

Контроль за успішністю та відвідуванням занять з 

фізвиховання студентами. 

Протягом року Керівник 

фізвиховання, 

голова ЦК 

 

4. 
Контроль за проведенням фізкульт-пауз. Протягом року Керівник 

фізвиховання 

 

5. 

Контроль за своєчасним складенням та 

затвердженням тематичних планів для всіх груп з 

фізичного виховання. 

Вересень Керівник 

фізвиховання 

 

5.5.2. ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗВИХОВАННЯ 

1. 
Відвідування занять викладачів фізичного 

виховання з метою надання методичної допомоги. 

Згідно особистого 

графіка 

Керівник 

фізвиховання 

 

2. 

Контроль за взаємовідвідуванням викладачами 

фізвиховання занять інших викладачів, відкритих 

внутріколеджних занять.  

Згідно плану Керівник 

фізвиховання 

 

3. 

Контроль за відвідуванням викладачами фізичного 

виховання занять школи педзнань, школи 

молодого викладача. 

Протягом року Керівник 

фізвиховання 

 

4. 

Брати активну участь в роботі циклової комісії 

гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін. 

Протягом року Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

5.5.3. ВИХОВНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1. 
Скласти графік проведення внітріколеджної 

спартакіади. 

Вересень Керівник 

фізвиховання 

 

2. 
Оновити та поповнити стенди в спортивному 

комплексі.  

До кінця 

навчального року 

Керівник 

фізвиховання 

 

3. 

Розробити комплекс фізкульт-пауз на навчальний 

рік помісячно, втілювати його практичне 

застосування студентами всіх груп протягом 

навчального дня щоденно. Добитися виконання 

фізкульт-пауз всіма групами та викладачами 

Протягом року Керівник 

фізвиховання, 

фізорги 

 

4. 

Удосконалення та впровадження щоденників 

самоконтролю зі студентами І, ІІ та ІІІ курсів.  

Вересень, протягом 

року 

Керівник 

фізичного 

виховання 

 

5. 

 

Впровадити проведення тематичних консультацій 

з лікувальної гімнастики для студентів, які за 

станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної 

групи, підготовчої групи та звільнені від занять. 

Потягом року Керівник 

фізичного 

виховання 

 

 5.5.4. СПОРТИВНО-МАСОВА ТА ОЗДОРОВЧА РОБОТА  

1. 

Організувати проведення занять спортивних секцій в 

коледжі за видами спорту: волейбол, баскетбол, міні-

футбол, аеробіка, амреслінг 

Вересень Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 
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2. 

Організувати проведення Олімпійського тижня вересень Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

3. 

Організувати і провести внутріколеджні змагання зі 

стрільби з пневматичної зброї 

жовтень Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

4. 

Організувати і провести внутріколеджні змагання з 

настільного тенісу 

листопад Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

5. 

Організувати і провести внутріколеджні змагання з 

волейболу. 

грудень Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

6. 

Організувати і провести внутріколеджні змагання з 

баскетболу 

лютий Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

7. 
Провести змагання з легкої атлетики, легкоатлетичного 

кроссу, триборства. 

квітень Керівник 

фізвиховання 
 

8. 

Організувати і провести внутріколеджні змагання з 

аєробіки 

березень Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

9. 

Проводити товариські зустрічі з культивованих видів 

спорту зі студентами ВНЗ І-ІІ р.а. міста. 

Протягом року Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

10. 

Організувати та прийняти участь у міських,  

регіональних та обласних змаганнях. 

Згідно графіків 

змагань 

Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

5.5.5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. 

1. 

Продовжувати оснащення спортивного комплексу 

спортінвентарем, необхідним для якісного проведення 

занять та секцій. 

Протягом року Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

2. 
Провести інвентаризацію спортивного комплексу. Жовтень-листопад Керівник 

фізвиховання 
 

3. 
Провести інструктаж з правил безпеки для викладачів. Вересень Керівник 

фізвиховання 
 

4. 

Провести інструктаж з правил безпеки для студентів І-

ІІ-ІІІ курсів.  

Вересень, січень Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

5.5.6. ЛІКАРСЬКО-МЕДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

1. 

Укомплектувати  спецгрупи за підсумками медогляду і 

тестів. 

До 1 жовтня Керівник 

фізичного 

виховання 

 

VII. АГІТАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА РОБОТА 

1. Організувати та провести загальноколеджне свято 

«День здоров’я», серед студентів І курсу. 

травень Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

 

2. Організувати проведення спортивно-масового заходу 

до Дня захисника України серед студентів – юнаків 

коледжа «Свято мужності і відваги». 

жовтень Керівник 

фізвиховання, 

викладачі 

фізвиховання 

 

3. Проводити бесіди у групах про шкідливість 

тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, підготовка та 

захист студентами доповідей та рефератів з 

профілактики шкідливих звичок. 

На початку І семестру, 

протягом року за 

потреби 

Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 

 

4. Проводити роботу в напрямку „За здоровий спосіб 

життя” 

Протягом року Керівник 

фізичного 

виховання, 

викладачі 
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Розділ 6. Система роботи бібліотеки 

 6.1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

1. Забезпечувати навчальний процес науковою, 

навчальною, методичною, довідковою літературою 

Протягом року А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 

 

2. Забезпечити опрацювання та підготовку  самостійної 

роботи студентів 

 

-“- 

 

 

-“- 

 

   3.  Здійснювати видачу підручників та наукової 

літератури 

 

-“- 

 

-“- 

 

4. Встановлювати контакти з видавництвами, формувати 

фонд шляхом нових надходжень 

 

-“-- 

 

-“- 

 

5.  Сприяти забезпеченню необхідною літературою 

наукову і самоосвітню роботу викладачів 

 

-“- 

 

-“- 

 

6. Організовувати самоосвітню діяльність студентів у 

процесі навчання 

 

-“- 

 

-“- 

 

7. Забезпечувати опрацювання тем самостійної роботи, 

підготовки рефератів 

 

-“- 

 

-“- 

 

8. Розвивати і поглиблювати читацькі інтереси студентів   

-“- 

 

-“- 

 

9. Надавати студентам консультації з навичок культури 

споживання інформації. 

 

-“- 

 

-“- 

 

10 Сприяти вихованню духовності  і здорового способу 

життя 

 

-“- 

 

-“- 

 

11 Підготувати доповідь на педраду «Бібліотека – місце 

традицій, простір інновацій». 

До 15 жовтня 

2021 

А.М. Саликова  

12 Приймати участь у вебінарах  

«Бібліотека. Інновації. Розвиток» 

Протягом року А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 

 

 РОБОТА З ФОНДОМ 

1 Відредагувати  

систематичний каталог: відділ – 61 

Протягом 

року 

Л.В. Дьячкова  

2 Здійснювати систематизацію та індексування нових 

надходжень, їх технічну обробку. 

Протягом 

року 

Л.В. Дьячкова  

3 Систематично редагувати алфавітний каталог Протягом 

року 

Л.В. Дьячкова  

4 Здійснювати класифікацію нових надходжень 

документів відповідно до УДК (УНІВЕРСАЛЬНА 

ДЕСЯТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ) 

Протягом 

року 

Л.В. Дьячкова  

5 Підготувати бібліотечний простір для розстановки 

нових надходжень документів за індексами УДК 

(підготувати поличні роздільники, оформити 

роздільники для карткових каталогів) 

Протягом 

року 

Л.В. Дьячкова  

 ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНІ РЕСУРСИ 

1.  Спланувати і організувати видачу і прийом підручників Вересень,21 

Червень, 22 

А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 

 

2. Двічі на рік проводити передплату на періодичні видання Жовтень, 21 

Квітень,  22 

 

-“- 

 

3. Вести пошукову роботу по забезпеченню навчального 

процесу періодичними виданнями нового зразка 

Протягом 

року 

 

-“- 

 

4. Вести  облік нових видань і поповнювати фонд шляхом 

пошуків нових джерел 

Протягом 

року 

 

-“- 

 

5. Вчасно вилучати списану і загублену літературу з 

інвентарних книг і каталогів 

 

-“- 

 

-“- 

 

6. Вести облік втрат і заміни літератури -“- -“-  

7. Застосувати комп`ютерні технології у бібліотечну 

справу: 
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8. - працювати з бібліотечною програмою “Бібілограф” -“- -“-  

 -вести  документи звітності і обліку Протягом 

року 
А.М. Саликова  

 -вводити інформацію про нові надходження Протягом 

року 

Л.В. Дьячкова  

 -вводити  інформацію про кількість і якість навчальної 

літератури з усіх дисциплін 

Протягом 

року 

Л.В. Дьячкова  

8  Санітарні дні : 

 Розстановка книг у книгосховищі 

 Оформлення полиць у відкритому доступі до 

фондів 

 Протирання полиць від пилу, плісняви 

 

1 раз у 

квартал 

А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 

 

 

 
6.4. СОЦІОКУЛЬТУРНА ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ФОНДУ 

1.  Проводити систематичну роботу з викладачами і 

студентами по збереженню фонду 

Протягом 

року 

А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 
 

2.  Вести наполегливу роботу по ліквідації боргів серед 

студентів і викладачів 

-“- -“-  

 

3. 

З метою уникнення втрат навчальної літератури 

проводити бесіди з першокурсниками і випускниками 

 

-“- 

 

-“- 
 

4 Проводити рейди по перевірці збереження підручників 1 р. в семестрі А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 
 

5. Провести акцію по збереженню фонда “Бібліотека. 

Книга. Читач” 

Жовтень,21 А.М. Саликова 

Л.В.  Дьячкова 
 

6.  Використовувати  

“Пам`ятку для першокурсника” 

Вересень,21 А.М. Саликова 

Л.В.  Дьячкова 
 

 6.5. БІБЛІОТЕКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

1. Постійно оновлювати інформаційні стенди: “Довідкове 

бюро студента”, “Гортаючи календар”, “Знайомтесь! 

Нові надходження”, “Інформаційний вісник” 

Протягом року “- “  

2. Провести для першокурсників екскурсію до бібліотеки:  

«Бібліотека – інформація, знання, успіх» 

Вересень,21 А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 
 

3. Оформити нові тематичні книжково -ілюстративні 

виставки: 

Протягом року А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 
 

  “ Мова – багатство народу”, Тематична виставка Вересень,21 “  
  «Обрії рідного краю», Краєзнавча  виставка Вересень,21 “  
  “Хіт парад періодичних видань”, виставка-репортаж Вересень,21 “  
  “Осяяні медициною. Видатні лікарі.”, виставка - огляд Жовтень,21 “  
  «Слава і честь українського народу», (до дня захисника 

України та до дня козацтва в Україні) виставка пам`ять  

Жовтень,21 “  

  “ Революція гідності: ціна свободи.” 

( до Дня революції Гідності та Свободи) 

електронна виставка – презентація історичної події 

Листопад,21 “  

  «Скорботна свічка пам'яті святої.”,  (До дня пам'яті 

жертв  Голодоморів 1932-1933 років в Україні) 

виставка-реквієм  

Листопад,21 “  

  “ СНІД без міфів і ілюзій», (до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом 1 грудня) виставка-попередження 

Листопад,21 “  

  “Мої права – моя фортеця” (до Всесвітнього дня 

захисту прав людини) Інформаційна полиця  

Грудень,21 “  

  «Творімо добрі справи за покликом серця». (До 

Міжнародного дня волонтерів) Інформаційна полиця 

Грудень,21   

  “Новорічна містерія” (Новий рік, Різдво Христове в 

сучасному світі), Виставка-привітання 

Грудень,21 “  

  “Історія  медицини” виставка-перегляд Січень, 22 “  
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  «Там, де єдність, там і сила», (до Дня Соборності та 

свободи України),  історична виставка 

Січень, 22 “  

  «На Аскольдовій могилі український цвіт.» 

(до дня пам`яті полеглих у бою під Крутами) 

електронна виставка – презентація історичної події 

Січень, 22   

  «Світ медицини в художньому слові», книжково-

ілюстративна виставка присвячена медикам-літераторам 

Лютий, 22 “  

  “Незбагненна сила кохання»,  (До дня св. Валентина) 

лірична експозиція 

Лютий, 22 “  

  «Мова – дзеркало душі», (До Міжнародного Дня рідної 

мови) Виставка-огляд 

Лютий, 22 “  

  «Туберкульоз – загроза, яку можна попередити»  

(до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на 

туберкульоз) 

виставка-застереження 

Березень,22 “  

  «Співець народної долі» (до святкування Шевченківських 

днів) Книжкова поличка 

Березень,22 “  

  «Стиль життя – здоров’я» (до Всесвітнього дня 

здоров’я) виставка-порада 

Квітень, 22 “  

  “ Веселий книжковий ярмарок ” 

виставка одного жанру до Міжнародного дня гумору 

Квітень, 22 “  

  «Пам’ять, помножена на роки…», (до Дня пам`яті та 

примирення), виставка – реквієм  

Травень, 22 “  

  «Тютюновий дим – отрута», (до міжнародного дня 

боротьби з тютюнопалінням) виставка - застереження 
Травень, 22 “  

    4. Продовжити роботу у формуванні електронної  

картотеки за такими темами: 

   

  “Нові форми роботи у медицині” “ “  
  “ Проблема  лікування СНІДу” “ “  
  “Здоровий спосіб життя” “ “  
  “Українська державність” “ ”  
  “На допомогу куратору” “ “  
  “Сімейна медицина” та інші    
5. Пропагувати електронну базу даних рефератів студентів 

та лекцій викладачів 

“ “  

6. Приймати участь в тижнях циклових методичних комісій Згідно графіка А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 
 

 6.6. БІБІЛІОТЕКА – ЦЕНТР ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ 

 Провести такі виховні заходи  

1. Інформаційна прогулянка “Знання, що долають 

злами століть” 

Вересень,21 

 

А.М. Саликова  

2. Бесіда “Виховання культури читання”. Вересень,21 

 

А.М. Саликова  

3. Огляд популярної медичної літератури та періодичних 

видань “В обєктиві -  медична книга ” 

Вересень,21 

 

Л.В. Дьячкова  

4. Психолого - педагогічний семінар  

“Професійне здоров’я педагога як умова ефективної 

здоров’язбережної діяльності навчальних закладів 

фахової передвищої освіти України.” 

Жовтень,21 А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 

 

5. Інноваційна  

бібліолаболаторія «Бібліотерапія» 

Грудень, 21 А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 

 

6.  Мультимедійний урок - презентація   

«Етика живого спілкування» 

Лютий, 22 А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 

 

7. Літературно-музична відео - композиція  

 «Світ справжніх цінностей» 

Лютий, 22 Л.В. Дьячкова  
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 6.7. ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1 Надавати допомогу студентам у роботі 

з науковою та учбовою літературою 

 

Протягом року 

А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 

 

2 Виконувати різні види довідок:  тематичні, 

фактографічні, методико- бібліографічні 

 

-“- 

 

-“- 

 

3 Вести облік електронних  бібліографічних довідок. -“- -“-  

4 Вести облік статистичних даних з різних галузей знань  

-“- 

 

-“- 

 

5 На допомогу самоосвіти студентів випустити:  

 дайджести, пам’ятки, закладки: 

“ Медицина – сестра філософії»  Рекомендаційний 

бібліографічний покажчик.     

 “ Милосердя й доброта – людства два крила” 

Інтернет - дайджест. 

 

 

Квітень, 22 

 

Січень,22 

 

 

 

Л.В. Дьячкова 

 

А.М. Саликова 

 

 

 6.8. РЕКЛАМНО-ІМІДЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Забезпечувати комфортність та затишок у відділах 

бібліотеки  

Систематично А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 

 

2. Застосовування буклету, “Бібліотека ПФМК” Вересень,20 А.М. Саликова  

3. Запровадження бейджів Систематично А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 

 

4. На виданнях, створених бібліотекою, 

використовувати логотип 

Систематично А.М. Саликова  

5. Проводити екскурсії до бібліотеки 

першокурсників: "Бібліотека – інформація, 

знання, успіх" 

Вересень,21 А.М. Саликова 

Л.В. Дьячкова 

 

 6.9 РОБОТА БІБЛІОТЕЧНОЇ РАДИ 

1. Затвердження плану роботи бібліотеки Вересень,21 С.Г.Семидоліна 

А.М. Саликова 

 

2 Узгодження переліку періодичних видань на кожне 

півріччя 

Жовтень,21 

Квітень,22 

А.М. Саликова  

3. Укладання специфікації та формування замовлень на 

літературу 

Протягом року А.М. Саликова  

4. Проведення інформативної роботи серед викладачів -“- Л.В. Дьячкова  

Розділ 7. Система роботи кадрів 

 7.1. План роботи  

7.1.1    - створення атестаційної комісії коледжу та розподіл 

обов’язків між членами комісії 

   - ознайомлення педагогічного колективу коледжу з 

наказом про створення атестаційної комісії та атестацію 

педагогічних працівників у поточному навчальному 

році і Положенням про атестацію педагогічних 

працівників КЗ «ПФМК» ДОР» 

До 

20.09.2021 р. 

Демиденко В.І. 

Прищепа О.П. 

Рогоза С.І. 

 

7.1.2.    - розгляд заяв педагогічних працівників про 

проходження чергової або позачергової атестації та заяв 

про відмову від чергової атестації; 

  - складання та затвердження плану роботи атестаційної 

комісії; 

   - складання та затвердження плану-графіка атестації 

викладачів 2020-2021 року і доведення його до відома 

осіб, які атестуються. 

До  

20.10.2021 р. 

Демиденко В.І. 

Прищепа О.П. 

Атестаційна 

комісія 

 

7.1.3.    - всебічне вивчення системи роботи викладачів, рівня 

фахової підготовки та професійної компетентності, 

рейтингу серед працівників коледжу, методичного 

об’єднання, оцінки працівниками педагогічного 

колективу КЗ «ПФМК» ДОР», які атестуються; 

    

 

Упродовж 

атестаційного 

періоду 

 

Березень  

2022 р. 

Прищепа О.П. 

Рогоза С.І. 

Атестаційна 

комісія 
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 - узагальнення результатів вивчення професійної 

діяльності, підвищення фахової компетентності та 

загальної культури на основі звітів викладачів про 

досягнення викладацької діяльності з атестаційними 

матеріалами; 

   - підготовка атестаційних листів викладачів, 

відповідно нового типового положення про атестацію. 

   

7.1.4. Ознайомлення педагогічних працівників з 

атестаційними листами. 

Березень  

2022 р. 

Прищепа О.П. 

Рогоза С.І. 

Атестаційна 

комісія 

 

7.1.5. Завершення атестації і прийняття рішення 

атестаційної комісії про відповідність викладачів 

займаним посадам, встановлення їм 

кваліфікаційних категорій відповідно до рівня їх 

професійних досягнень 

До  

16.04.2022 р. 

Прищепа О.П. 

Рогоза С.І. 

Атестаційна 

комісія 

 

7.1.6. Підготовка та подання клопотання до обласної 

атестаційної комісії при головному управління 

охорони здоров’я Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації про встановлення або 

підтвердження кваліфікаційної категорії 

викладачам КЗ «ПФМК» ДОР» 

Квітень 

2022 р. 

Прищепа О.П. 

Рогоза С.І. 

Атестаційна 

комісія 

 

7.2. Атестація 

№

з/

п 

П.І.Б. 

Педаго-

гічний 

стаж, 

років 

Кваліфікаційна 

категорія викладача 

Рік 

поперед-

ньої 

атестації 

Претендує на 

підтвердження / 

встановлення категорії 

Примі

тка 

1.  

Борисенко 

Вікторія 

Вікторівна 

11 Відповідає займаній 

посаді, підтверджена  

категорія «спеціаліст 

вищої категорії»  

2017 Відповідність займаній 

посаді та підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

"спеціаліст вищої 

категорії" 

 

2.  

Бурякова Наталя 

Петрівна 

12 Відповідає займаній 

посаді, присвоєна 

категорія «спеціаліст 

першої категорії» 

2017 Відповідність займаній 

посаді та підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 

3. 1 

Головченко 

Володимир 

Миколайович 

3 Спеціаліст  - 

Відповідність займаній 

посаді та присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст ІІ категорії» 

 

4.  

Кондратюк Лілія 

Віталіївна 

3 

Спеціаліст  - 

Відповідність займаній 

посаді та присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст ІІ категорії» 

 

5.  

Новік Віталій 

Миколайович 

6 Відповідає займаній 

помсаді, присвоєна 

кваліфікаційна 

категорія (спеціаліст 

другої категорії) 

2017 
Відповідність займаній 

посаді та присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст ІІ категорії» 
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6.  

Рогоза Світлана 

Іванівна 

28 Відповідає займаній 

посаді, підтверджена  

категорія «спеціаліст 

вищої категорії», 

педагогічне звання 

«викладач-методист» 

2017 Відповідність займаній 

посаді та підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

педагогічному званню 

«викладач-методист» 

 

7.  

Цеменко Любов 

Юріївна 

2 Спеціаліст  - Відповідність займаній 

посаді та присвоєння 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст ІІ категорії» 

 

8.  

Шмідт Юлія 

Миколаївна 

20 Відповідає займаній 

посаді, підтверджена 

категорія «спеціаліст 

вищої категорії 

2017 Відповідність займаній 

посаді та підтвердження 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 

7.3. Підвищення кваліфікації 

№ 

з/

п 

П.І.Б. 
Дисципліни, які 

викладає 
Рік 

База підвищення 

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Відмітка  

про 

викон. 

1.  

Буденко Олена 

Іванівна 

Фізичне виховання, 

фізична культура 

2022 КЗВО «Дніпропет-

ровська академія 

неперервної педагогічної 

освіти» ДОР» 

ФПК  

2.  
Дика Ніна 

Павлівна 

Медична хімія 2022 НМУ ім. Богомольця ФПК  

3.  

Козаченко 

Тетяна Іванівна 

Історія України, 

соціологія 

2022 КЗВО «Дніпропет-

ровська академія 

неперервної педагогічної 

освіти» ДОР» 

ФПК  

4.  

Борисенко 

Вікторія 

Вікторівна 

Хірургія, 

медсестринство в 

хірургії 

2022 НМУ ім. Богомольця ФПК  

5.  

Власюк Галина 

Михайлівна 

Фармакологія та 

медрецептура, Основи 

охорони праці в галузі 

2022 НМУ ім. Богомольця ФПК  

6.  

Іванова Наталя 

Оліксандрівна 

Внутрішня медицина 

Медсестринство у 

внутрішній медицин 

2022 КЗВО «Житомирський 

інститут 

медсестринства" ЖОР» 

ФПК  

7.  
Марчук Ніна 

Григорівна 

Медсестринство у 

внутрішній медицині 

2022 НМУ ім. Богомольця ФПК  

8.  

Головченко 

Володимир 

Миколайович 

Захист Вітчизни 2022 НМУ ім. Богомольця ФПК  

9.  

Кондратюк 

Лілія Віталіївна 

Військово-медична 

підготовка та медицина 

надзвичайних ситуацій, 

Медсестринство в 

педіатрії 

2021 КЗВО «Житомирський 

інститут 

медсестринства" ЖОР» 

ФПК  

10.  

Остапова 

Світлана 

Іванівна 

Медсестринство в 

неврології, 

Медсестринство в 

психіатрії та наркології 

2022 КЗВО «Житомирський 

інститут 

медсестринства" ЖОР» 

ФПК  
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Розділ  8. Система роботи з охорони праці 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальний Приміт

ка 

1. Контроль безпечного стану електромережі 

приміщень, обладнання, робочих місць. 

постійно Заступник директора 

з АГР, інженер з ОП, 

зав. гуртожитку, зав. 

господарства, 

керівник фізичного 

виховання, зав. навч. 

кабінетів. 

 

2. Моніторинг нормативно-правової бази з 

охорони праці, їх аналіз та доведення до 

відома адміністрації. 

постійно Інженер з охорони 

праці 

 

3. Своєчасне забезпечення працівників коледжу 

спеціальним одягом, взуттям та засобами 

індивідуального захисту. 

постійно Заступник директора з 

АГР, головний 

бухгалтер, інженер з 

охорони праці 

 

4. Своєчасне забезпечення працівників коледжу 

миючими та дезінфікуючими засобами. 

постійно Заступник директора з 

АГР, головний 

бухгалтер, інженер з 

охорони праці 

 

5. Адміністративний огляд кабінету інженера з 

охорони праці, визначення заходів з його 

оновлення, оснащення. 

вересень 

2021 року 

В. о. директора, 

заступник директора з 

АГР, інженер з 

охорони праці 

 

6. Ознайомлення працівників з планом 

прямування до робочого місця. 

вересень 

2021 року 

Інженер з охорони 

праці 

 

7. Проведення огляду спортивного інвентарю, 

обладнання, споруд. 

до 1 вересня 

2021 року 

Керівник фізичного 

виховання, інженер з 

охорони праці 

 

8. Забезпечення необхідним інвентарем та 

посипним матеріалом до початку осінньо-

зимового періоду. 

жовтень 

2021 року 

В. о. директора, 

заступник директора 

з АГР 

 

9. Підготовка автотранспортних засобів коледжу 

до роботи в осінньо-зимових умовах. 

жовтень 

2021 року 

Заступник директора 

з АГР, головний 

бухгалтер 

 

10. Покращення мікрокліматичних умов в 

приміщеннях учбового корпусу, гуртожитку, 

спортивної зали шляхом утеплення вікон, 

дверей у приміщеннях. 

до 20 жовтня  

2021 року 

Завідувач 

господарства, 

завідувач 

гуртожитку, керівник 

фізичного  

виховання, завідувачі 

кабінетів 

 

11. Контроль ведення журналів інструктажів. січень 2022 року Заступник директора 

з навчальної роботи, 

методист, інженер з 

охорони праці 

 

12. Проведення інструктажів: 

- вступного з охорони праці, електробезпеки, 

пожежної безпеки:  

- зі студентами І курсів;  

- з новоприйнятими працівниками. 

- первинного з електробезпеки, пожежної 

безпеки, охорони праці зі студентами, які 

мешкають у гуртожитку; 

згідно графіка Інженер з охорони 

праці, заступники 

директора, 

зав. кабінетів, 

лабораторій, 

викладачі, 

куратори груп,  
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 - первинного з охорони праці, електробезпеки, 

пожежної безпеки зі студентами перед 

початком роботи в кожному навчальному 

кабінеті, лабораторії, спортивному залі, 

тренажерному залі, спортивному майданчику; 

- первинного, повторного з охорони праці 

перед початком допуску до виробничої та 

переддипломної практик; 

- повторного, позачергового та цільового з 

охорони праці з працівниками коледжу; 

щоденний інструктаж водіїв з охорони праці. 

 завідувач 

гуртожитку, 

завідувач навчально-

виробничої 

практики, методичні 

керівники практики 

 

13. Підготовка наказу про організацію  охорони 

праці в коледжі. 

січень 2022 року Заступник директора 

з АГР, інженер з 

охорони праці 

 

14. Підготовка наказу про безпечну експлуатацію 

будівель і споруд. 

січень 2022 року Заступник директора 

з АГР 
 

15. Проведення навчання і перевірки знань 

працівників з питань охорони праці, техніки 

безпеки. 

згідно графіка В. о. директора, 

заступник директора 

з АГР, головний 

бухгалтер, інженер з 

охорони праці 

 

16. Дисципліна «Охорона праці та охорона праці в 

галузі»,   «Безпека життєдіяльності». 

згідно графіка 

навчального 

процесу та 

розкладу занять 

Заступник директора 

з навчальної роботи, 

викладачі ОП і БЖД 

 

17. Організація та контроль проведення медичного 

огляду працівників коледжу з оформленням 

особових медичних книжок. 

травень – 

червень 2022 

року 

Сестра медична, 

інженер з охорони 

праці 

 

18. Підготовка екстрених (штормових) повідомлень 

про ускладнення погодних умов та 

рекомендацій щодо запобігання їх наслідкам. 

за необхідності Інженер з охорони 

праці 
 

19. Проведення Дня охорони праці: 

- лекційних або практичних занять з охорони 

праці; 

- подготовка та розміщення стіннівок або 

наочної агітації. 

24 квітня 

2022 року 

В. о. директора, 

заступник директора 

з АГР, інженер з 

охорони праці 

 

20. Аналіз стану охорони праці. згідно плану 

засідань  

адміністративної 

ради 

Заступник 

директора з АГР, 

інженер з охорони 

праці 

 

Розділ 9. План роботи бухгалтерії 
№ 

з/п 

Найменування Дата  виконання 

 

Відповідальний  

1. Підсумки роботи  2021 року З 1-5 січня 

2022 р. 

Голов.бух. 

Сологуб К.С., 

економіст Ковтун А.П. 

 

2. Здача річної звітності за 2021 рік З 1-7 січня 

2022 р. 

Голов.бух. 

Сологуб К.С., 

економіст Ковтун А.П. 

 

3. Підготовка кошторису  на 2022 рік та здача 

кошторису до головного управління 

охорони здоров’я 

Січень-лютий 

2022 р 

Голов.бух. 

Сологуб К.С., 

економіст Ковтун А.П. 

 

4. Нарахування та  виплата з/плати Щомісячно  15, 29 

числа 

2021-22 р. 

Голов . бух. Сологуб К.С., 

бухгалтер Садовська І.В. 
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5.  Робота по підготовці закупівлі  на 2022 рік  

та здача  закупівлі до головного 

управління охорони здоров’я 

Січень-лютий 

2021 р 

Голов.бух. 

Сологуб К.С., 

економіст Ковтун А.П. 

бухгалтер Садовська І.В. 

 

6. Здача місячної звітності З 1-10 число 

кожного 

наступного місяця 

Голов.бух. 

Сологуб К.С., 

економіст Ковтун А.П., 

бухгалтер 

Садовська І.В. 

 

7. Підсумки роботи   Щомісячно з 25 - 

30 число 

2021-22 р. 

Голов.бух. 

Сологуб К.С., 
економіст Ковтун А.П., 

бухгалтер Садовська І.В., 
бухгалтер 

Данильченко В.К. 

 

8. Контроль за виконанням Постійно Голов.бух. 

Сологуб К.С. 
 

9. Перевірка матеріальних цінностей 

вибірково  

Кожний квартал Голов . бух. Сологуб К.С., 

бухгалтер Данильченко 

В.К. 

 

10. Проведення тендерних торгів на 2022 рік  Січень-лютий 

2022 р. 

Голов . бух. Сологуб К.С., 

тендерний комітет. 
 

11. Нарахування та виплата відпускних,  

допомоги на оздоровлення 

Згідно графіка 

відпусток 

бухгалтер Садовська І.В., 

голов. бух.  

Сологуб К.С. 

 

12.  Виконання бухгалтерського обліку  постійно Голов . бух. 

Сологуб К.С. 
 

13.  Підготовка та здача бюджету на 2022 рік Червень-липень 

2022 р. 

Голов.бух. 

Сологуб К.С., 

економіст Ковтун А.П. 

 

14. Складання  калькуляцій з контрактної 

форми навчання,калькуляція на 

проживання студентів у гуртожитку на 

2021-22 рік. 

Червень-липень 

2022 р. 

Голов.бух. 

Сологуб К.С., 

економіст Ковтун А.П. 

 

15. Проведення річної інвентаризації за 2021 

рік станом на 1 жовтня  2021 р. 

З 1.10.-30.10. 

2021 р. 

Голов . бух. Сологуб К.С., 

бухгалтер Данильченко 

В.К. 

 

16. Проведення індексації основних засобів З-но постанови 

КМУ. 

бухгалтер 

Данильченко В.К. 
 

17. Нарахування зносу в 2022 рік основних 

засобів 

Грудень 2021 р. бухгалтер 

Данильченко В.К. 
 

18. Списання матеріальних цінностей , які 

прийшли в непридатний стан 

щомісячно бухгалтер 

Данильченко В.К. 
 

19. Підсумки роботи  спеціального фонду  за 

рік. 

До 25.12.2021 р. Голов . бух. 

Сологуб К.С. 
 

Розділ 10. План адміністративно-господарської роботи 
№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальний Примі

тка 

1. Підготувати наказ про призначення 

відповідальної особи за підготовку КЗ 

«ПФМК» ДОР» до осінньо-зимового періоду 

Березень 2022 

р. 

В. о. директора Демиденко В.І.  

2.  Укласти договори на теплопостачання, 

енергопостачання, водопостачання, 

водовідведення та вивезення ТПВ 

до 10.01.2022 

р. та за 

результатами 

проведення 

публічних 

закупівель 

заступник директора з АГР 

Францева Л.А. 
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3. Технічне обслуговування комп’ютерної 

техніки 

Щомісячно, 

протягом 

2021-2022 р. 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А., 

 гол. бухгалтер Сологуб К.С. 

 

4. Держповірка манометрів, термометрів на 

мережі опалення в теплопункті,  учбовому 

корпусі, гуртожитку 

до 01 жовтня  

2022 р. 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А., 

гол. бухгалтер. Сологуб К.С. 

 

5. Утеплити вікна та двері учбового корпусу, 

гуртожитку, спортзалу, бібліотеки 

до 10 жовтня  

2022 р. 

зав. господарства Стоколос Л.В., 

зав. гуртожитку Доценко Л.В., 

керівник фіз. вихов. 

Поставний О.М., провідний 

бібліотекар Саликова А.М. 

 

6. Проведення іспитів заземлюючих пристроїв, 

ізоляції, електрообладнання, мережі 

освітлення, заміри та контроль наявності 

ланцюга між заземлювачем та 

електрообладнанням та блискавкозахисту 

травень – 

червень 2022 

р. 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А., 

 гол. бухгалтер Сологуб К.С. 

 

7. Провести промивання та гідравлічне 

випробування трубопроводів теплопостачання 

коледжу 

травень – 

липень 2022 р 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А., 

 гол. бухгалтер Сологуб К.С. 

 

8. Випробування діелектричних ботів, рукавиць, 

індикатора напруги 

липень 2022   заст. директора з АГР Францева 

Л.А., 

гол. бухгалтер Сологуб К.С. 

 

9. Повірка пожежних кранів та гідранта червень – 

липень 2022 р 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А., 

гол. бухгалтер Сологуб К.С. 

 

10 Перезарядка вогнегасників червень – 

липень 2022 р 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А.,  

гол. бухгалтер Сологуб К.С. 

 

11 Просочування дерев’яних конструкцій 

покрівлі противогневими сумішами 

червень – 

липень 2022 р 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А.,гол. бухгалтер Сологуб К.С. 

 

12 Провести дератизацію, дезінсекцію в 

підвалах всіх будівель коледжу та 

камерне знезараження речей 

червень – 

липень 2022 

р. 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А., гол. бухгалтер Сологуб 

К.С. 

 

13 Технічне обслуговування теплових 

лічильників 

липень 2022 

р. 

заступник директора з АГР 

Францева Л.А., головний 

бухгалтер Сологуб К.С. 

 

14 Технічне обслуговування пожежної 

сигналізації 

Щомісячно, 

протягом 

2022  р. 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А., гол. бухгалтер Сологуб 

К.С. 

 

15 Провести технічне обслуговування  

насоса, задіяного на перекачці стоків 

каналізаційної системи 

липень 2022 

р. 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А., монтажник СТС і 

устаткування Дроздов В.М. 

 

16 Ремонт вуличного освітлення липень 2022 

р. 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А., гол. бухгалтер Сологуб 

К.С. 

 

17 Перепакувати крани опалювальної 

системи, що протікають в підвалах 

учбового корпусу та гуртожитку 

липень – 

серпень 

2022 р. 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А., гол. бухгалтер Сологуб 

К.С. 

 

18 Капремонт гуртожитку (заміна дверей, 

вікон на металопластикові 

енергозберігаючі, ремонт вимощення, 

цоколя та підлоги) 

червень – 

листопад 

2022 р. 

заст. директора з АГР Францева 

Л.А., гол. бухгалтер Сологуб 

К.С. 

 

19 Провести поточний ремонт насосів в 

теплопункті 

серпень 

2022 р. 

Заст. директора з АГР Францева 

Л.А., монтажник СТС і 

устаткування Дроздов В.М. 
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20 Технічне обслуговування та ремонт 

побутової техніки у гуртожитку: 

- електроплити 

- холодильники 

серпень 

2022 р. 

Заст. директора з АГР Францева 

Л.А., гол. бухгалтер Сологуб 

К.С., зав. гуртожитку Доценко 

Л.В. 

 

21 Чистка колодязів та колекторів 

зовнішньої мережі каналізації 

серпень 

2022 р. 

Заст. директора з АГР Францева 

Л.А., гол. бухгалтер Сологуб 

К.С. 

 

22 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації на проведення капітальних 

ремонтів у гуртожитку та учбовому 

корпусі 

квітень – 

червень 

2022 р. 

Тендерний комітет  

23 Інструментальне обстеження комплексної 

будівлі «Їдальня, клуб, спортзал». 

квітень – 

червень 

2022 р. 

Заст. директора з АГР Францева 

Л.А., гол. бухгалтер Сологуб 

К.С. 

 

Розділ 11 Система контролю 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

Відповідальний Примітка 

11.1 - Стан виконання законодавчих, нормативних та 

розпорядчих документів Міністерства освіти і 

науки України та Кабінету Міністрів України,  
- Організаційно-координаційна робота Ради 

директорів ВНЗ І-ІІ р.а. Дніпропетровської області 

та Управління освіти і науки Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації 
- Стан кадрового забезпечення коледжу 
- Стан формування і розвитку навчально-практичної 

та матеріально-технічної бази;  

- Стан фінансового забезпечення коледжу та 

використання бюджетних та позабюджетних 

грошових надходжень. 
- Стан безпеки життєдіяльності та охорони праці у 

навчальному закладі. 
- Дотримання вимог ліцензування та акредитації 

відповідно встановленого порядку МОНУ та ДАК 

Протягом року Демиденко В.І. 

 

11.2 - Стан організації навчально-виховного процесу 

щодо підготовки молодших спеціалістів. 
- Стан виконання навчальних планів 

спеціальностей, графіку навчального процесу та 

дотримання норм часу у навчально - практичній 

діяльності викладачів і студентів. 
- Стан формування контингенту студентів коледжу. 
- Стан організації та виконання навчальних 

дисциплін та програм навчальних практик. 
- Стан та організація паспортизації та атестації 

навчальних кабінетів і лабораторій, навчальних 

майстерень. 
- Моніторинг викладацької діяльності педагогічних 

працівників коледжу, відповідно їх 

кваліфікаційного рівня. 
- Стан підвищення кваліфікації викладачів та 

атестації. 
- Стан інформаційного забезпечення учасників 

навчально-виховного процесу. 
- Стан якості роботи приймальної комісії коледжу; 

Протягом року 

Прищепа О.П..- 
заступник 

директора з 
навчальної 

роботи 

 



 

- Стан працевлаштування молодших спеціалістів на 

всіх спеціальностях. 

11.3 - Стан якості виховної роботи в коледжі; 

- Стан соціально-педагогічної роботи; 

- Стан якості викладання дисциплін гуманітарного 

циклу. 

- Стан організації та якості роботи комісії класних 

керівників. 

- Стан якості виховної роботи в гуртожитках. 

- Стан діяльності студентської ради. 

- Стан організації роботи Музею коледжа.   

- Стан організації та якості роботи бібліотеки.  

- Стан стипендіального забезпечення. 

Протягом року 

Семидоліна 

С.Г.- 

заступник 

директора з 

виховної роботи 

 

11.4 - Стан організації та якості здійснення 

технологічних та переддипломних практик 

студентів. 

- Стан впровадження інформаційних та 

телекомунікаційних технологій в навчальний 

процес коледжу. 

- Стан якості формування електронної навчально-

методичної бази 

- Стан організаційно-видавничої діяльності в 

коледжі. 

- Стан якості комп'ютеризації та автоматизації 

управління навчального процесу. 

- Стан науково-дослідницької роботи студентів. 

- Стан укладання договорів з медичними 

установами, на проходження студентами ПМК 

переддипломної практики. 

- Стан технічного забезпечення процесу розміщення 

замовлень на отримання документів про освіту та 

студентських квитків. 

Протягом року 

Прищепа О.П..-

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

 

11.5 - Стан якості функціонування всіх підрозділів 

господарської частини коледжу, що забезпечують 

життєдіяльність коледжу, відповідно нормативно-

правових документів. 

- Стан збереження та підтримки належного стану 

споруд коледжу його інвентарної технічної бази. 

- Система роботи щодо збереження електроенергії, 

тепло-,газо-,водопостачання.  

- Стан якості діяльності охоронної служби коледжу. 

Протягом року 

Францева Л.АІ.-

заступник 

директора з 

адміністративно-

господарської 

роботи 

 

11.6 - Стан фінансової забезпеченості життєдіяльності 

коледжу. 

- Стан розподілу фінансових надходжень, 

регулювання придбання матеріальних цінностей 

відповідно правових актів, інструкцій, постанов та 

забезпечення оплати праці працівників коледжу  

- Стан дотримання та фінансового забезпечення 

штатного розкладу коледжу 

Протягом року 

Сологуб К.С..-

головний 

бухгалтер 

 



 

11.7 - Стан якості навчально-виховного процесу, 

наукової та методичної роботи на відділенні. 
- Стан формування та збереження контингенту 

студентів; 
- Стан якості виконання навчальних планів, графіку 
навчального процесу, планів роботи відділення, 

циклових комісій, навчальних кабінетів, 

лабораторій і майстерень, індивідуальних планів 

викладачів, планів роботи класних керівників 

академічних груп, виконання навчальних програм 

та іншої навчально-методичної документації. 
- Стан формування, використання та збереження 

матеріально-технічної, навчально-методичної,  
дидактичної та електронної бази відділення. 
- Стан формування здорового способу життя  та 

морально-етичних цінностей студентів; 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

Кобзар Н.І. 

Зав. Відділення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Стан організації та результативності роботи голів 

циклових комісій. 
- Стан дотримання посадових інструкцій учасників 

навчального процесу. 

 

 

Рогоза С.І. 

методист 

 

11.8 - Стан якості виконання робочих навчальних 

програм; 
- Стан якості навчальних досягнень студентів; 
- Стан відвідування навчальних занять студентами; 
- Стан формування та збереження контингенту;  

- Стан формування та збереження лабораторно-

практичної та матеріально-технічної бази; 
- Стан виконання практичної частини навчальних 

програм. 

Протягом року 
голови циклових 

комісій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заст.директора з навчальної роботи                                                   О.П.Прищепа 
 

Заст.директора з виховної роботи                                                       С.Г.Семидоліна 
 

Заст.директора АГЧ                                                                              Л.А.Францева 
 

Головний бухгалтер                                                                              К.С.Сологуб 
 

Методист                                                                                                С.І.Рогоза 

, 


