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І. Підготовка спеціалістів 
 

 

У 2021–2022 навчальному році у Первомайському медичному фаховому 

коледжі освітній процес був спрямований на формування та розвиток у 

здобувачів освіти освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність фахівця до 

виконання типових спеціалізованих завдань у галузі знань Охорона здоров’я. 

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 – 537; 

- кінець навчального року – 504. 

Відраховано: 

- за власним бажанням - 17; 

- за невиконання навчального плану – 5; 

- у зв’язку з переведенням та вступом до інших навчальних закладів – 5; 

- як такі, що не вийшли з  академічної відпустки – 5; 

- за невиконання умов договору – 1. 

Оформлено в академічну відпустку – 29 
 

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. 

Освітній процес 2021-2022н.р. організовувався за вкрай несприятливих 

умов – карантинні обмеження та війна в Україні привнесли нові виклики, у 

зв’язку з якими були визначені основні напрямки організації освітнього 

процесу: 

- організація дистанційного навчання, яке потребує регламентування та 

встановлення рамок і правил. Їхня чіткість та виваженість дає змогу 



забезпечити належну залученість педагогів, студентів та їх батьків, зрозумілість 

процесів і підтримання рівня якості освітніх послуг; 

- гнучкий графік освітнього процесу; 

- проведення навчальних занять як в Україні, так і за її межами у 

дистанційному форматі; 

- розподіл навчального часу заняття на синхронний та асинхронний режим;  

- відстеження динаміки долучення студентів до освітнього процесу та їх 

навчальні досягнення; 

- співпраця з батьками. 

Педагогічному колективу в основному вдалося зберегти контингент 

студентів та забезпечити організацію освітнього процесу на рівні, що 

задовольняє вимоги освітньо-професійних програм.   

 Основними проблемами в організації освітнього процесу були: 

- зниження рівня мотивації студентів до навчання; 

- технічні складнощі. 

Вироблення і впровадження нових принципів організації навчального 

процесу щодо розширення можливостей студентів у виборі змісту програм 

навчання, забезпечення гнучкості в системі підготовки фахівців для їх адаптації 

до швидкозмінних вимог національного та міжнародного ринків праці, 

стимулювання студентів і педагогічних працівників до досягнення високої 

якості підготовки фахівців - основні перспективні завдання навчального 

закладу. 
 

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  освітньо-професійна програма  Лікувальна справа: 

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

тижні. 

2. Медсестринська виробнича - VI семестр, 9 тижнів. 

3. Переддипломна - VIIІ семестр, 8 тижнів. 

 

За спеціальністю 223 Медсестринство освітньо-професійна програма  

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 освітньо-професійна програма  

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 та воєнного стану  дистанційно в режимі онлайн на платформах  Мій 

клас, ZOOM,  Google Meet, Quizizz з використанням месенджерів Viber i 

Telegram.  

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,  враховуючи 

наказ від 11 березня 2022 року № 80-н  «Про відновлення освітнього процесу», 

здійснювали в дистанційній формі   145 студентів. Перед початком практики зі 

студентами проводився інструктаж  із виконання програми практики, надавався 

зразок оформлення документації практики в режимі онлайн.  

На період проходження виробничої практики всі студенти були 

забезпечені  методичними інструкціями, тестовими завданнями в програмі 

Quizizz, індивідуальними завданнями на єдиній платформі,                      

відеоалгоритмами, відеозадачами. Контроль за якістю проходження студентами 

практики здійснювали завідувач навчально-виробничої практики та методичні 

керівники – кваліфіковані викладачі клінічних дисциплін. 

 Диференційовані заліки із виробничої практики проводились в 

дистанційному форматі в режимі онлайн.   

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   110 студентів. Враховуючи наказ від 11 березня 2022 року                   

№ 80-н «Про відновлення освітнього процесу», переддипломна практика 

проходила у дистанційній формі в режимі онлайн.  На період проходження 

виробничої практики всі студенти були забезпечені  методичними 

інструкціями, тестовими завданнями в програмі Quizizz, на єдиній платформі,  

індивідуальними завданнями із науково-пошукової роботи,                      

відеоалгоритмами, відеозадачами. Контроль за якістю проходження студентами 

практики здійснювали завідувач навчально-виробничої практики та методичні 

керівники – кваліфіковані викладачі клінічних дисциплін. 

 По закінченню термінів проходження переддипломної практики студенти 

склали диференційовані заліки в режимі онлайн. Були проведені підсумкові 



конференції в режимі онлайн, на яких студенти-випускники презентувати свої 

науково-пошукові  роботи. 

 Відповідно до чинної ліцензії ведеться підготовка кваліфікованих 

робітників з професії  5141 «Косметик». З метою підвищення 

конкурентноспроможності випускників коледжу організовуються курси з 

масажу, які  пройшли 54 випускники.  

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 проводилась систематична профорієнтаційна робота: 

розроблено та створено іміджеву продукцію, подано інформацію на сторінки 

Facebook , Гард City,  створено рекламні  профорієнтаційні ролики, взято участь 

у «Ярмарці  професій» , яка проводилась в режимі онлайн на платформі ZOOM, 

проведено День  відкритих дверей.   

На базі навчального закладу в умовах воєнного стану проводились 

практичні тренінги з надання домедичної допомоги під час бойових дій із 

залученням викладачів коледжу, військових медиків та парамедиків, 

представників поліції. 

  

ІV. Методична робота 

Методична робота у Первомайському медичному фаховому коледжі 

здійснювалась відповідно до Законів України та інших рекомендаційних і 

нормативних документів із питань освіти шляхом розв’язання проблемної теми 

закладу «Розвиток компетентної особистості студента шляхом реалізації 

діяльнісного підходу до організації освітнього процесу», яка була спрямована 

на організацію вивчення досвіду викладачів щодо реалізації методичної 

проблеми, виявлення труднощів із подальшою їх корекцією; підвищення 

професійної компетентності педагогічних працівників. Визначено шляхи 

реалізації основних  завдань апробаційно – впроваджувального етапу роботи 

над єдиною науково – методичною проблемою: колективні, групові та 

індивідуальні форми роботи. 

 У системі методичної роботи використовувались в основному традиційні 

форми і види: 

- колективні ( педагогічні ради, методичні ради); 

- групові (засідання ЦК, наставництво, взаємовідвідування занять, 

створення методичних рекомендацій для викладачів і студентів); 

- індивідуальні (співбесіди, консультації, самоосвіта, курсова 

перепідготовка). 

Запровадження воєнного стану в Україну змусило частково призупинити 

роботу, змінити її зміст, форми, види. 

 



Протягом навчального року було проведено такі заходи: 

1. Засідання ЦК, деякі з яких - онлайн. 

 Обговорено і затверджено методичні розробки теоретичних і 

практичних занять, СПРС, методичні рекомендації для викладачів і студентів, 

методичні доповіді. Створено мультимедійні презентації, навчальні і 

контролюючі комп’ютерні програми.  

 Розширено інноваційні форми проведення засідання  ЦК, а саме: 

        - методичний онлайн – семінар «Підвищення якості знань студентів 

шляхом упровадження нових інформаційних технологій в умовах 

дистанційного навчання (ЦК загальноосвітніх дисциплін); 

        - круглий стіл «Розвиток компетентної особистості студента шляхом 

реалізації діяльнісного підходу із застосуванням сервісу Google Meet  в умовах 

дистанційного навчання» (ЦК природничо – наукових дисциплін); 

- педагогічний консиліум «Особливості організації дистанційного 

навчання в умовах воєнного стану» (ЦК основ медсестринства і терапевтичних 

дисциплін); 

- методична консультація «Умови та вимоги до проведення навчальних 

занять при дистанційній формі навчання» (ЦК гуманітарних і соціально-

економічних дисциплін); 

- ділова гра «На прийомі у лікаря» (ЦК хірургічних дисциплін); 

- створено хмарний ресурс – сайт «Хірургія». 

На більшості циклів викладачі удосконалювали та створювали нове 

навчально – методичне забезпечення навчальних дисциплін з урахуванням 

змішаного і дистанційного  навчання. Широко використовувались освітні 

платформи ZOOM, Мій клас, Quizizz, Google Meet, курси Prometheus, 

удосконалено екзаменаційні білети для проведення іспитів із використанням 

сервісу Google Meet, створено блог відеофрагментів лекцій з дисципліни 

«Анатомія і фізіологія людини». 

На засіданнях ЦК важливо обмінюватись досвідом, визначивши практики і 

технології, які підтвердили свою успішність в умовах дистанційного навчання. 

Із запланованих показових занять вдалося провести заняття на ЦК основ 

медсестринства та терапевтичних дисциплін з теми: «Невідкладна допомога 

при гострому коронарному синдромі, стенокардії, інфаркті міокарда». Заняття 

Павлик О.А. було чітко спрямоване на реалізацію методичної мети: 

міжпредметна інтеграція як складова формування професійних 

компетентностей майбутніх медичних працівників. 

Через об’єктивні причини всі інші заплановані заняття перенесені на 

наступний навчальний рік. 

Відповідно до плану деякими ЦК проведені заходи професійного 

спрямування:  

ЦК хірургічних дисциплін: брейн – ринг «Хірургія – це цікаво», 

конференція «Кожна людина має бачити сонце» (до роковин з дня народження 

В.П. Філатова), санітарно – просвітницька бесіда «Дізнайтеся більше про СНІД. 

Медик захисти себе». 



ЦК гуманітарних та соціально – економічних дисциплін:  вікторина 

«Англомовні країни», захист проєктів «Свята в Німеччині», гра – подорож 

«Мандри Україною». 

ЦК загальноосвітніх дисциплін: Квест «Я знаю. Я розумію… я вмію» 

(відеоролик), творчий проєкт з хімії «Дослідження якості харчових продуктів». 

Вивчення і узагальнення перспективного педагогічного досвіду. 

На більшості ЦК відповідно до плану роботи протягом року вивчався 

досвід викладачів: Бухти Д.М., Рачинської І.М.,Чеботар І.П., СолоненкоТ.М., 

Павлик О.А. Узагальнення досвіду  здійснювалось шляхом написання 

методичних доповідей, створення методичних рекомендацій для викладачів, 

навчально – методичних комплексів. 

На проведеному Павлик О.А. показовому занятті було продемонстровано 

елементи її досвіду щодо інтегрованого навчання. Це був майстер – клас з теми 

«Інтегроване навчання як технологія діяльнісного підходу у викладанні 

клінічних дисциплін».  У створеному викладачем  посібнику для студентів 

втілено реалізацію принципів особистісно – діяльнісного підходу до навчання з 

метою формування професійних компетентностей студентів. Рекомендовано 

вивчати, поширювати і узагальнити досвід викладача    Павлик О.А. з даного 

питання на рівні коледжу та регіону. 

З метою вдосконалення професійної, цифрової компетентності; уміння 

добирати різні форми групової роботи на дистанційному занятті на рівні 

коледжу було проведено дистанційний семінар «Групова робота для онлайн 

навчання: ідеї, форми, інструменти реалізації». 

Методичне навчання педагогів – початківців здійснювалось в 

основному через індивідуальні форми роботи: консультування за потребою 

викладача, відвідування занять викладачів – майстрів педагогічної справи.  

Проведено в  онлайн -  форматі методичний діалог на тему: «Мої перші успіхи 

і досягнення». Молоді педагоги у рамках заходу поділились набутим досвідом, 

педагогічними успіхами, особливостями роботи й проблемами з питань 

методики викладання. 

Саме життя поставило на порядок денний проблему неперервної 

педагогічної освіти, систематичність і неперервність якої регулюють 

індивідуальний план та програму самоосвіти – найважливішого шляху 

підвищення педагогічної майстерності. Завдання голів ЦК і методиста полягає 

у стимулюванні мотивації педагога до самоосвіти, забезпечення умов для його 

професійної компетентності, посилення контролю за виконанням 

індивідуального плану. 

Відповідно до нормативних документів викладачі щорічно зобов`язані 

підвищувати кваліфікацію, що є необхідною умовою проходження ними 

атестації. У минулому році атестація педагогічних працівників не проведена 

через об’єктивну причину.  

Аналіз стану методичної роботи підтверджує зростання у частини 

педагогів інтересу до педагогічної теорії, потреби у підвищенні 

кваліфікації,систематичній самоосвіті, прагненні оволодіти новими 

педагогічними технологіями. 



Перспективними напрямками методичної роботи у наступному 

навчальному році є: 

- постійне підвищення педагогічної майстерності та професіоналізм 

викладачів через створення особистісно зорієнтованої моделі методичної 

роботи; 

- цілісність у використанні різних технологій, форм, методів навчання 

педагогів на ЦК; 

-  аналіз та максимальне використання набутого досвіду щодо 

інноваційних технологій дистанційного та змішаного навчання; 

- повне навчально – методичне забезпечення дисциплін в умовах 

дистанційного навчання; 

- активізація роботи щодо підготовки друкованих  матеріалів з досвіду 

викладачів. 

 

V. Виховна робота 

Виховна робота планується і проводиться з урахуванням завдань 

державних, регіональних програм та розпорядчих документів, з урахуванням 

діагностичних даних відповідно до нормативно-правових документів, що 

регламентують діяльність закладів передвищої освіти. 

Основним завданням виховної роботи коледжу є формування життєвих 

компетентностей студентів. 

Організація виховної роботи у коледжі спрямована на формування 

національно свідомої та соціально активної особистості з високою 

громадянською відповідальністю,  глибокими  духовними, патріотичними 

почуттями, здатної до неперервного розвитку і самовдосконалення. 

У 2021/22 н.р. коледж в основному здійснював навчання з використанням 

дистанційних технологій.  

В умовах дистанційного навчання основна увага приділялася 

індивідуальній виховній роботі зі студентами і спрямовувалась в основному на 

контроль та корекцію навчальної дисципліни студентів. 

Виховна робота –це той аспект формування особистості, який не можна 

відкласти на потім. Перебування тривалий час на дистанційному навчанні 

змусило частину кураторів організовувати виховну роботу  з використанням  

соціальних мереж, сучасних інновацій, проводити виховні години в онлайн-

режимі.  Разом з тим значна частина запланованих  виховних заходів не була 

проведена. 

 

Із запланованих  заходів проведено: 

Літературно-музичну композицію: 

•  «З Днем учителя , любі педагоги» (До Дня учителя)  

 

До Дня захисника України:  

- Перегляд документальних фільмів. 

- Презентація проєкту «Борці за незалежність України». 

- Уроки мужності. 

- Вікторина з історії української армії. 



До Європейського Дня боротьби  торгівлею  людьми:  

- Переглянуто відеоматеріали на тему « Торгівля людьми». 

- Студенти І курсу взяли участь у міській акції «Молодь проти торгівлі 

людьми». 

До Дня Гідності і Свободи:  

- Проведено тематичні інформаційні години:  «Від революції Гідності 

до Країни Гідності» -  переглянуто документальний фільм «Небесна 

сотня. Зима, що нас змінила». 

До Дня пам'яті жертв Голодомору:  

- Проведено тематичні інформаційні години:  «100-ті роковини від 

штучного масового голоду. Голодомор 1932/33рр. – геноцид 

українського народу». 

- Переглянуто документальний фільм «Голод-33». 

У рамках акції «16 днів проти насильства» проведено: 

- Виховну годину  «Насильство. Як його уникнути?», «Як запобігти 

домашньому насильству ?». 

- Диспут «Як подолати булінг?». 

- Переглянуто відеоролики про булінг. 

Заходи в рамках тижня права:  

- Проєкт « Реалізація прав людини в сучасному світі». 

- Круглий стіл: «Права та обов'язки медичних працівників». 

До Дня Соборності України:  

- Тематична інформаційна година «В єдності сила народу». 

- Переглянуто документальний фільм «Акт злуки: відтворення 

історичної пам'яті». 

До Дня Голокосту:  

- Тематична інформаційна година: «Голокост- шрам на серці людства».  

До Дня Європи:  

- Заочна подорож країнами Європи. 

- Вікторина «Відгадай країну Європи». 

 

З метою вшанування Героїв Небесної сотні було організовано покладання 

квітів до пам’ятника Небесній сотні.  

До Дня медсестринства проведена  виховна година «2 травня – День 

медичної сестри». 

У групах І курсу проведено виховну годину «Позбавлені батьківщини. 

Депортація кримських татар» та флешмоб «Селфі-вишиванка». 

 

 Практичним психологом було проведено діагностичне обстеження  

студентів І курсу з метою вивчення адаптаційного періоду. У дослідженні взяли 

участь 53 респонденти.   

        Під час індивідуального діагностичного обстеження були використані 

також діагностичні методики для оцінки рівня психоемоційної напруги 

студентів. За результатами проведених досліджень (високими показниками 

рівня агресії, ворожості, тривожності) зі студентами проводилась корекційна 

робота з метою формування збалансованості їх когнітивного та емоційного 



компонентів. Психологічна підтримка та допомога під час карантину 

надавалася в режимі онлайн. 

 

У  гуртожитку проведено наступні заходи: 

- Анкетування мешканців гуртожитку. 

- Бесіда для студентів-першокурсників « Режим роботи гуртожитку». 

- Звітно-виборчі збори. 

- Вечір знайомства для першокурсників. 

  

У коледжі працює 9 гуртків, з них 4 клінічних. Робота гуртків 

обмежувалася пошуково-дослідницькою роботою окремих студентів. 

 

Протягом 2021-2022 року завершено пошуково-дослідницькі роботи :  

 
1. «Особливості порушення оваріально-менструального циклу у студенток 

медичного коледжу». 

Федоренко Олена  – 46-А група 

Керівник – Рачинська І.М. 

 

2. «Тактична медицина. Основні принципи надання домедичної допомоги в 

умовах бойових дій (при пораненнях, травмах)». 

Тетятник Світлана  – 45-Ф група 

Керівник – Москаль Н.В. 

 

3. «Аутизм у дітей». 

Зінкевич Анастасія  – 45-Ф група 

Керівник – Бондарєва В.І. 

 

4. «Вроджені вади серця, асоційовані із генетичною патологією». 

Надьожа  Дар'я  – 42-М група 

Керівник – Бондарєва В.І. 

 

5. «Краснуха у дітей. Аналіз захворюваності та вакцинація по 

Первомайському району за 2019-2021 роки». 

Кондратюк Ірина  – 45-Ф група 

Керівник – Бондарєва В.І. 
 

6. «Невідкладна допомога при ускладненнях під час гемотрансфузій». 

Носкець Ксенія  – 43-М група 

Керівник – Бухта Д.М. 
 

7. «Невідкладна допомога при термічних, електричних та хімічних 

ушкодженнях від А до Я». 

Надьожа  Дар'я  – 42-М група 

Керівник – Бухта Д.М. 



 

8. «Отруєння чадним газом». 

Чорнобровкіна Єлизавета – 35-Ф група 

Керівник – Сакалюк С.П. 

 

9. «Отруєння фосфорорганічними сполуками». 

Аноль Ангеліна  – 42-М  група 

Керівник – Сакалюк С.П. 

 

Певна робота проводилася волонтерською організацією «Підстав плече»: 

- організовано зустріч з лікарем – волонтером-випускницею коледжу; 

-    проведено Першовересневу акцію «Квіти зав’януть - життя квітнутиме     

(зібрані кошти направлені на лікування студентки коледжу). 

- зібрано кошти воїнам-медикам (у сумі 2270 грн). 

- зі студентської профспілки виділено кошти на медикаменти  

(у сумі 3000 грн.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Фізкультурно-масова робота: 

Студенти взяли участь у Обласній спартакіаді серед навчальних закладів 

з фахової передвищої освіти, де у змаганнях з «тенісу» посіли -  І місце, 

з «шахмат» - ІІ місце; у Всеукраїнському Олімпійському дні, в рамках якого 

підготували відеоролик про паралімпійця, провели брейн – ринг, присвячений 

Олімпійському дню, спортивні ігри та підготували відеозвіт. 

 

VI. Кадрове забезпечення 
 

          У 2021–2022 навчальному році якісний склад викладачів коледжу 

наступний: 

- штатних викладачів –  48; 

- викладачів – сумісників – 4; 

- з погодинною оплатою праці – 8. 

- 4 викладачі мають педагогічне звання „Старший викладач”,  

- 13 – „Викладач – методист”. 
 

За категоріями: 

- вища – 25 осіб; 

- І – 10 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 


