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І. Підготовка спеціалістів 
 

 

У 2020 – 2021 навчальному році у Первомайському медичному 

фаховому коледжі освітній процес був спрямований на підготовку 

висококваліфікованого компетентного спеціаліста з медсестринства, що володіє 

суміжними медичними спеціальностями, готового до професійного росту, 

здатного до самоосвіти та самовдосконалення. 

У поточному навчальному році освітня діяльність проводилась у галузі 

знань  

 

22 « Охорона здоров’я» за спеціальністю 223 Медсестринство 

Освітньо-професійними програмами: сестринська справа 

                                    лікувальна справа 

                                    акушерська справа 

Контингент студентів формувався відповідно до плану прийому. 

Вступні іспити проводилися відповідно до «Правил прийому до 

Первомайського медичного фахового  коледжу» та рекомендацій МОЗ та МОН 

України. 

Контингент студентів: 

- початок навчального року – 517; 

- кінець навчального року – 510. 

Відраховано: 

- за власним бажанням - 2; 

- за невиконання навчального плану – 2; 

- у зв’язку з переведенням та вступом до інших навчальних закладів – 3; 

Оформлено в академічну відпустку – 28 
 

ІІ. Освітній процес 

 

Нормативно-правовою  базою організації освітнього процесу в коледжі є 

Закони України «Про освіту», «Про вищу  освіту»,  «Про фахову передвищу 

освіту», Положення про організацію освітнього процесу в Первомайському 

медичному фаховому коледжі Миколаївської обласної ради, освітньо-

професійні програми підготовки фахівців та інші нормативно-правові акти . 

Згідно з навчальними планами атестація студентів проводилась у формі 

комплексного кваліфікаційного екзамену, результати якого подаються у 

таблиці  3. 

Підготовка сучасного фахівця вимагає якісно нових підходів до 

професійного навчання медичних кадрів, їх практичної діяльності. Змістове 

забезпечення освіти, форми та методи навчання мають бути орієнтовані на 

формування необхідного фахового рівня професійної компетентності, щоб 

медичні фахівці могли самостійно отримувати потрібну інформацію, 



аналізувати проблемні питання, знаходити шляхи раціонального їх вирішення, 

уміти застосовувати фахові знання для вирішення нових практичних завдань. 

Під час проведення теоретичних та практичних занять викладачами 

коледжу використовуються  такі методи навчання, що сприяють активізації 

пізнавальної діяльності студентів: пояснювально-наглядні, інформаційно-

рецептивні, інструктивно-репродуктивні, продуктивно-проблемні, частково 

пошукові та дослідницькі методи.  

Педагогічним колективом продовжується активна робота з 

впровадження в освітній процес дистанційного навчання: створення навчальних 

ресурсів, удосконалення навчально-методичного забезпечення та підвищення 

компетенції викладачів. 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією діяльність навчального 

закладу регламентувалась Постановою Міністерства охорони здоров’я України 

Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 « Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) , враховувались у 

роботі листи Міністерства освіти і науки України «Щодо організації освітнього 

процесу» та рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації. 

Відповідно до епідеміологічної ситуації по коледжу видавались накази « Про 

перехід на дистанційне навчання», « Про організацію освітнього процесу за 

змішаною формою». Згідно з Положенням про тимчасове дистанційне навчання 

в комунальному вищому навчальному закладі «Первомайський медичний 

коледж», затвердженого наказом директора від 12.03.2020р. №55 навчальні 

заняття проводились відповідно до розкладу навчальних занять, навчальних та 

робочих програм у режимі он-лайн на освітній платформі «Мій клас». 

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 

дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться 

дистанційно, забезпечувалось передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової 

інформації з використанням сучасних комунікативних засобів спілкування 

(Viber, Facebook, WhatsApp, Teleqram, Zoom, Google-Meet), електронної пошти.   

З метою забезпечення організації виробничої практики на  клінічних базах були 

внесені зміни до графіку освітнього процесу. 
 

ІІІ. Практичне навчання 
 

Практична підготовка студентів Первомайського медичного фахового 

коледжу організовується відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 

України від 07.12.2005 р. №690 «Про затвердження Положення про організацію 

та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» та наказу Міністерства освіти 

України від 08.04.1993 р. № 93 «Про затвердження Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України». 

 Згідно з навчальними планами та робочими програмами передбачені 

наступні види виробничої та переддипломної практики за спеціальністю            

223 Медсестринство  спеціалізація  лікувальна справа: 

1. Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка – VI семестр, 2 тижні. 



2. Медсестринська виробнича - VI семестр, 9 тижнів. 

3. Переддипломна - VIIІ семестр, 8 тижнів. 

 За спеціальністю 223 Медсестринство спеціалізація  акушерська справа: 

1. Догляд за вагітними , роділлями та породіллями та медична маніпуляційна 

техніка – I семестр, 3 тижні. 

2. Акушерська практика  - IVсеместр, 4 тижні. 

3. Переддипломна - V семестр, 10 тижнів. 

 За спеціальністю 223 Медсестринство спеціалізація сестринська справа : 

1. Виробнича практика - VI семестр, 2 тижні. 

2. Переддипломна – VIII семестр, 6 тижнів. 
 

 Практичні заняття на доклінічному етапі проводяться у відповідних 

кабінетах із фундаментальних та клінічних дисциплін та у період карантинних 

обмежень дистанційно в режимі онлайн на платформах  «Мій клас», ZOOM, «На 

урок». Усього в коледжі функціонує 15 кабінетів та 11 лабораторій. 

Забезпеченість муляжами, інструментами, апаратами, матеріалами для роботи 

студентів у кабінетах  складає  90-100%. Навчальна практика по місту 

проводиться в 4 навчальних кімнатах КНП «Первомайська центральна міська 

багатопрофільна лікарня» , де створено належні умови для організації 

навчального процесу. 

Виробничу практику згідно  із графіком навчального процесу проходили  

дистанційно 135 студентів на базах, закріплених навчальним закладом. Перед 

початком практики зі студентами проводився інструктаж  із виконання програми 

практики, техніки безпеки, бесіди з питань медичної етики і деонтології, 

надавався зразок оформлення документації практики.  

На період проходження виробничої практики всі студенти забезпечені  

робочими місцями. Практика проходила під керівництвом методичних 

керівників практики – головних лікарів, заступників головних лікарів, головних 

медичних сестер та безпосередніх керівників – старших медичних сестер 

відділень. Контроль за якістю проходження студентами практики здійснювали 

завідувач навчально-виробничої практики та методичні керівники – 

кваліфіковані викладачі клінічних дисциплін. 

 Диференційовані заліки із виробничої практики проводились на клінічних 

базах міста  з дотриманням протиепідемічних заходів. Студенти демонстрували 

свої вміння та навички. 

 Переддипломна практика як завершальний етап практичного навчання 

передбачає вироблення у студентів умінь клінічно мислити, оцінювати стан 

пацієнта, досконало володіти технікою маніпуляцій. Для набуття умінь та 

навичок самостійно розв’язувати виробничі, наукові та організаційні  питання  

студентам пропонуються індивідуальні завдання. 

На переддипломній практиці в листопаді-січні та квітні-червні  перебувало 

145 студентів. Відповідно до наказу від 05 квітня 2021 року №87-н  «Про перехід 

на дистанційну форму  навчання» практика  проходила на базі кабінетів 

доклінічної практики. По закінченню термінів проходження переддипломної 

практики студенти склали диференційовані заліки. Були проведені підсумкові 

конференції , на яких студенти-випускники презентувати свої науково-пошукові-

дослідницькі   роботи. 



 Відповідно до чинної ліцензії у коледжі продовжують діяти курси 

підвищення кваліфікації з лікувального масажу, на яких  підвищили свою 

кваліфікацію 64 випускника. 

 Ведеться підготовка кваліфікованих робітників з професії  5141 

«Косметик» .   

 З метою підвищення якості практичного навчання кожною цикловою 

методичною комісією плануються відкриті практичні заняття, вивчається та  

впроваджується досвід кваліфікованих викладачів, проводяться науково-

практичні конференції.  

З метою задоволення культурно-освітніх потреб, поглиблення знань та 

умінь студентів, ефективної організації вільного часу, вироблення вмінь 

самостійно працювати з літературою в коледжі працюють 9 предметних 

гуртків. Силами студентів-гуртківців створюються мультимедійні презентації, 

проводяться конференції, санітарно-освітня робота, виготовляються  буклети, 

санітарні бюлетені. Під керівництвом досвідчених викладачів  гуртківці 

проводять пошукову роботу, опрацьовують статистичні дані, монографії, історії 

хвороб, науково-довідкова література. 

У коледжі систематично проводиться профорієнтаційна робота: 

розроблено різноманітну рекламну  іміджеву продукцію:  оновлені та 

надруковані проспекти, календарики, розміщені два білборди, подавалась 

інформація на сторінку Facebook , Card Citi,  створено і систематизовано  

відеоматеріали, рекламні  профорієнтаційні ролики, які презентуються під час 

зустрічі з абітурієнтами. Брали участь у  ярмарці професій, яка проводилась 

центром зайнятості Олександрівської ОТГ  в   режимі онлайн на платформі 

ZOOM, відвідуються загальноосвітні школи міста, району та області, 

проводяться Дні відкритих дверей.  Під час проходження переддипломної 

практики студенти-випускники залучаються до профорієнтаційної роботи. 
 

ІV. Методична робота 

Планування методичної роботи у коледжі здійснювалось відповідно до 

Конституції України, Законів України та інших рекомендаційних і нормативних 

документів з питань освіти, спрямованих на розвиток творчих здібностей 

викладачів, формування їхніх професійних компетентностей через розв’язання 

проблемної теми коледжу : «Розвиток компетентнісної особистості студента 

шляхом реалізації діяльнісного підходу до організації освітнього процесу». 

Основну увагу  зосереджено на наступних напрямках діяльності: 

- робота над реалізацією єдиної науково-методичної проблеми, а саме, її 

апробаційно – впроваджувального етапу – набуття власного досвіду; 

- удосконалення методичної роботи коледжу в умовах  дистанційного 

навчання. 

Призначенням методичної роботи було створення атмосфери єдиного 

розуміння розвитку освіти, зміни орієнтації педагогічного колективу в бік 

дистанційного навчання , організації навчально-виховного процесу на основі 

взаємодії  педагогів і студентів під час онлайн- навчання. 

Під час проведення  методичної роботи традиційно планувалось  

використовувати як групові , колективні, так й індивідуальні форми роботи. 



Зважаючи на епідемічну ситуацію, у минулому навчальному році в основному 

використовувались індивідуальні форми . 

Основною серед  колективних форм була робота циклових  комісій:  організація 

самоосвітньої діяльності педагогів, вивчення й упровадження передового 

педагогічного досвіду, вивчення державних нормативних документів, 

результативності курсової перепідготовки й самоосвіти викладачів. До 

мінімуму було зведено взаємовідвідування занять, проведення показових 

занять, творчих звітів, звітів педагогічного досвіду членів ЦК. 

Протягом минулого навчального року ЦК було проведено наступні 

заходи: 

1. Засідання ЦК(в тому числі, в онлайн-режимі), на яких обговорено та 

затверджено методичні розробки 

- лекційних занять-31; 

- практичних занять-38; 

- СПРС-42; 

- методичних рекомендацій для викладачів-11; 

- методичних рекомендацій для студентів-7; 

- методичних доповідей-36; 

Частина запланованих навчально-методичних комплексів удосконалювалась чи 

створювалась із урахуванням умов дистанційного та змішаного навчання. 

Продовжувалась робота щодо вивчення можливостей різних дистанційних 

платформ та створення матеріалів їх забезпечення( відеофільми, 

відеоалгоритми). Напрацьовано матеріали з питання реалізації діяльнісного 

підходу під час дистанційного навчання(тести, опорні схеми, таблиці, картки 

для підготовки до ДПА). На більшості циклів створено план заходів щодо 

удосконалення онлайн-навчання, обговорено методи взаємодії зі студентами. 

Цикловою комісією гуманітарних та соціально-економічних дисциплін   у 

форматі ZOOM-конференції проведено проблемний стіл  на тему: «Ефективні 

прийоми та передумови успішного впровадження діяльнісного  підходу в 

практику викладання дисциплін соціально-економічного циклу». 

Спільне засідання ЦК хірургічних та природничо-наукових дисциплін у формі 

круглого столу також було присвячене  актуальному питанню «Досвід, 

переваги та проблеми дистанційного навчання». 
 

2. Відкриті заняття, основне завдання яких – упровадження в практику 

педагогічного досвіду і підвищення майстерності викладачів. 

Проведено шість відкритих занять. По одному на ЦК хірургічних, 

терапевтичних, природничо – наукових, загальноосвітніх дисциплін і два – на 

ЦК педіатричних та акушерсько – гінекологічних дисциплін. 

Показові заняття відзначались новизною, творчістю, що свідчить про 

високий рівень професіоналізму викладачів Сакалюк С.П., Солоненко Т.М. На 

цих заняттях студент із пасивного спостерігача, який вбирає інформацію, і 

виконавця стандартних завдань перетворюється на здобувача знань.  

Продуктивними та сучасними були  відкриті заняття Позднякової Д.С., 

ПетіноїС.В.,  Медвєдєвої С.В. Бухта Д.М. поділився досвідом впровадження 

дистанційних форм навчання, доцільного використання електронних ресурсів, 

інноваційних методів і форм навчання. Заняття було чітко спрямоване на 



реалізацію діяльнісного підходу до навчання, формування загальних та фахових  

компетентностей студентів. 

4. Заходи професійного спрямування. 

Відповідно до графіка проведено предметні тижні на чотирьох ЦК. 

У рамках тижнів відзначаються заходи, що допомагають студентам 

розкрити свої здібності, показати високий рівень компетентності, спонукають 

до подальшого розвитку: 

-культурологічний квест-гра « Галопом по Європі» (ЦК гуманітарних і 

соціально-економічних дисциплін); 

-вернісаж творчих робіт «Зміцни імунітет – зміцни здоров’я», акція «Подолаємо 

туберкульоз разом», інформаційні стенди «Що треба знати про COVID », 

«COVID –сучасний виклик людству» (ЦК основ медсестринства та 

терапевтичних дисциплін); 

 

- акції «Знай і контролюй свій артеріальний тиск», «Що треба знати про 

коронавірус», «Перевір серце» « (ЦК природничо-наукових 

дисциплін); 

- лекція-тренінг для студентів та працівників відділу реагування 

патрульної поліції Первомайського районного відділу поліції 

«Правила надання першої медичної допомоги» (ЦК хірургічних 

дисциплін). 

 

5. Вивчення і узагальнення перспективного педагогічного досвіду. 

На більшості ЦК така робота здійснюється шляхом написання 

викладачами методичних доповідей на основі власного досвіду, створення 

методичних рекомендацій для викладачів та навчально-методичних комплексів 

з урахуванням проблемного питання, проведення занять із демонстрацією 

елементів досвіду, що вивчається. 

У  журналі «Професійна освіта» надрукована стаття Рачинської І.М. 

«Підвищення якості освіти студентів-медиків», у якій розкрито  застосування 

кейс-методу з метою формування професійних компетентностей студентів на 

заняттях з акушерства. 

Реалізацію принципів особистісно-діяльнісного  підходу  до  навчання  

втілено у створених  посібниках для студентів «Робочий зошит для підготовки 

до практичних занять з анатомії» (Чеботар І.П.), «Посібник для підготовки 

студентів до практичних занять з хірургії»(Москаль Н.В.,Бухта Д.М.), та 

посібник для викладачів « Біологія й екологія»(розділ «Адаптації. Біологічні 

основи здорового способу життя» (Шуміловська Л.В.). 

Методичне навчання молодих педагогів  здійснюється в основному через 

індивідуальну  форму роботи. 

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою сприяла 

проведена у встановленому порядку атестація викладачів. 

У минулому навчальному році атестувалось 11 педагогів. 

 

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками коледжу  за 

минулий навчальний рік здійснювалося відповідно до  плану підвищення 



кваліфікації закладу на поточний рік, що сформований, затверджений і 

виконаний відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників. Результати підвищення кваліфікації 

педагогів у суб’єктів, що не мають ліцензії на підвищення кваліфікації або 

провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, визнані 

рішенням  педагогічної ради коледжу. 

 

Найважливішою індивідуальною формою методичної роботи є самоосвіта 

педагогів – безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення 

викладача.  Головне в цьому процесі - розуміння й бажання самого викладача 

самовдосконалюватися, займатися самоосвітою, йти в ногу з часом. 

Об’єктивне і кваліфіковане оцінювання діяльності педагогів, заохочення 

кращих із них підвищує персональну відповідальність за якість педагогічної 

праці, стимулює удосконалення методичної майстерності і розвиток творчої 

ініціативи. 

З цією метою у коледжі була запроваджена рейтингова оцінка діяльності 

викладачів у міжатестаційний період. 

Головними напрямами методичної роботи у наступному навчальному 

році мають стати: 

- широке впровадження інноваційних педагогічних технологій у 

навчальний процес, продовження роботи щодо вивчення можливостей 

різних дистанційних платформ та створення матеріалів їх забезпечення 

з питання реалізації діяльнісного підходу під час дистанційного 

навчання; 

- цілеспрямоване навчання викладачів з обов’язковим урахуванням 

результатів діагностування, зорієнтоване на особистість кожного 

педагога; 

- повне інформаційно-методичне забезпечення з питань змісту та форм 

упровадження в практику роботи інноваційних педагогічних 

технологій у форматі дистанційного навчання. 

 

Саме методична робота забезпечує підтримку професійної форми кожного  з 

педагогів і колективу загалом, сприяє розвитку сучасного педагогічного 

мислення, допомагає в розробці й реалізації індивідуальних програм 

особистісного і професійного зростання. 

 

V. Виховна робота 

Вихованню належить значне місце в системі роботи коледжу. 

Виховна робота планується і проводиться з урахуванням завдань 

державних, регіональних програм та розпорядчих документів, з урахуванням 

діагностичних даних. 

Основним завданням виховної роботи коледжу є формування життєвих 

компетентностей студентів. 

В умовах дистанційного та змішаного навчання основна увага 

приділялася індивідуальній виховній роботі зі студентами. 



Змістовна індивідуальна виховна робота проводилася всім педагогічним 

колективом коледжу і спрямовувалась в основному на контроль та корекцію 

навчальної дисципліни студентів. 

Із запланованих масових заходів проведено: 

Літературно-музичні композиції: 

• До Дня Учителя 

• «Геній тендітної незламності» (клуб «Цікаво») до 150-річчя з Дня 

народження Лесі Українки 

• Випуск студентів сестринського та фельдшерсько-акушерського 

відділень 

• Селфі «Група у вишиванці» 

Через платформу «Мій клас» проводилися заходи до Дня захисника 

України, Дня Соборності України, Дня Голокосту, до Дня виведення 

радянських військ з республіки Афганістан, інформаційна година «Чорнобилю - 

35», до Дня Європи та річниці Конституції України. Також проводилися заходи 

з безпеки життєдіяльності. 

Під час змішаного навчання проводилися заходи: 

• До Дня Гідності і Свободи 

• «Як запобігти насильству» 

• Заходи в рамках тижня права. 

З метою вшанування Героїв Небесної сотні було організовано покладання 

квітів до пам’ятника Небесній сотні. 

Організовано екскурсійну поїздку до Запоріжжя (куратор Лешковят 

Т.М.). 

Практичним психологом проводилася в основному індивідуальна 

консультаційна робота. 

Виховна робота в гуртожитку 

1. Проведено бесіди для студентів-першокурсників «Що означає слово 

гуртожиток», режим роботи гуртожитку, «Як утримувати кімнату у зразковому 

стані», «Як дотримуватись правил особистої гігієни в умовах гуртожитку». 

2. Анкетування серед мешканців гуртожитку «Гуртожиток – мій дім, 

ми живемо в нім». 

3. Робота вокального гуртка по підготовці до Дня студента 

4. Засідання клубу «Гармонія». Чарування на свято Катерини 

(театралізоване дійство). 

5. Проведення театралізованого дійства «Щедрування на старий 

Новий рік, Василя і Маланки». 

6. Проведення розважального шоу до Дня Святого Валентина 

«Неймовірні історії кохання». 

7. Підготовка театралізованого дійства і концертних номерів до 

Масляної. 

8. Літературно-музичний вечір присвячений 150-річчю з дня 

народження Лесі Українки. 

У коледжі працює 13 гуртків, з них 4 клінічних. Робота гуртків 

обмежувалася пошуково-дослідницькою роботою окремих студентів. 

Певна робота проводилася волонтерською організацією «Підстав плече»: 



1. Регулярно відвідували своїх підопічних ветеранів похилого віку,  

самотніх та хворих (за проханням ходили у магазин та аптеку). 
2. Протягом року постійно надавали допомогу нужденним підопічним 

ветеранам-інвалідам та самотнім: 

-  у прибиранні квартир – 12; 

- Домашніх дворів та помешкань - 4. 

3. Студенти-волонтери загону «Підстав плече»: 

✓ напередодні Нового Року та Різдва Христового привітали із святом 

всіх своїх підопічних листівками – 39 листівок; 

✓ в телефонному режимі вітали підопічних ветеранів ВВВ, учасників 

БД та ветеранів праці Первомайського медичного коледжу: 

- з Днем народження – 39; 
- з Днем захисника Вітчизни – 39; 
- ветеранам праці Первомайського медичного коледжу з нагоди 

святкування Дня працівників освіти були розіслані листівки та привітання з 

професійним святом – 20 листівок. 
4. Волонтери брали участь у мітингах, зборах, демонстраціях, акціях 

«Милосердя»- 6.  
5. Волонтери загону зібрали різноманітні речі, одяг, взуття, бувший у 

вжитку та передали їх нужденним 3 рази. 

6. Студенти – волонтери здійснювали: 

- прибирання 10 могил ветеранів праці та співробітників 

Первомайського медичного коледжу – 2 рази на рік; 

- упорядковували території біля пам’ятників «Загиблим медикам у 

1941 – 1945рр.» та «Доблесним десантникам 8 Первомайської ПДД, які 

визволили м. Первомайськ від фашиських  загарбників у березні 1943 р.» - 4 

рази на рік; 

7. Студенти коледжу брали та беруть активну участь у донорському 

русі та акції «Здай кров – врятуй життя!» - 32 донорів серед студентської 

молоді; 

8. 20.02.2021 року  студенти Первомайського медичного коледжу 

вшанували пам'ять Небесної сотні - відбулося покладання квітів до пам'ятника 

Небесної сотні. 
9. Напередодні Дня Перемоги волонтери привітали квітами та 

листівками зі святом ветеранів ВВВ, учасників бойових дій та ветеранів 

педагогічної праці – 20 листівок. 
 

10. Наші студенти-волонтери завжди були активними учасниками 

добровільних акцій: 

✓ З гостинцями відвідували мешканців «Територіального центру 

соціального обслуговування» - 2; 

✓ Під час відвідування Хоспісу допомогали медпрацівникам 

здійснювати заходи по догляду та годуваннюйого мешканців - 11; 

✓ Провели акцію «Не будь байдужим»  в якій були зібрані речі які 

були у вжитку та передані до Територіального центру соціального 

обслуговування. 



✓ Привітали з Днем Святого Миколая учнів Первомайської 

спеціальної загальноосвітньої школи – інтернат. 

✓ Брали участь у благодійному ярмарку, кошти з яких пішли на 

допомогу воїнам АТО. 

✓ Відвідали кінотеатр “Прем’єра” де переглянули фільм “Позивний 

Зеніт”- кошти з перегляду фільму пішли на допомогу в зону АТО. 

✓ Здійснили акцію “Студенти місту” в якій прибрали від льоду 

тротуар біля медичного коледжу. 

✓ Привітали подарунками воїнів АТО з Різдвом Христовим. 

Працював вокальний гурток «Лілея». Гуртківці взяли участь у міському 

дистанційному фестивалі «Молодіжний зорепад» та у дистанційному 

всеукраїнському конкурсі «Колядуй, Закарпаття» . 

Фізкультурно-масова робота  

1. Онлайн – змагання «Sport іn our life» серед студентів  закладів 

фахової передвищої освіти Миколаївської області. 

У номінації «Баскетбольний снайпер» 

ІІ місце – Зайцев Дмитро (група 23 - М). 

У номінації «Міцні м’язи маю – круто виглядаю!» 

І місце – Міц Микола (група – 24 - М). 

У виді програми – згинання, розгинання рук в упорі лежачи  

І місце – Щербань Леонід (група 35 - Ф). 

У номінації «Струнку фігуру маю – круто виглядаю!» 

І місце – Єрошина Олена (група 45 - Ф). 

2. «Олімпійський день». 

 

VI. Кадрове забезпечення 
 

          У 2020 – 2021 навчальному році якісний склад викладачів коледжу 

наступний: 

❖ штатних викладачів –  48; 

❖ викладачів – сумісників – 9; 

❖ з погодинною оплатою праці – 7. 

5 викладачі мають педагогічне звання „Старший викладач”,  

13 – „Викладач – методист”. 
 

За категоріями: 

❖ вища – 27 осі; 

❖ І – 11 осіб; 

❖ ІІ – 4  особи. 

         Курси підвищення кваліфікації викладачі коледжу проходять відповідно 

до орієнтованого плану проходження курсів підвищення кваліфікації та згідно з 

індивідуальними планами. 

 

 

 

Директор  коледжу    Ольга ПРИСЯЖНЮК 


