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Звіт 

про результати діяльності  
Новоселицького  медичного коледжу 

Буковинського державного медичного університету  
за 2014/2015 н.р.  

 1. Підготовка спеціалістів 

Медичні коледжі Чернівецького регіону є державними вищими навчальними 
закладами І рівня акредитації. 

Коледжі Буковинського державного медичного університету є суб'єктами освітньої 
діяльності системи освіти України, є юридичними особами, мають гербові печатки зі 
своїми назвами, печатки з ідентифікаційними номерами, кутові та інші штампи, 
самостійні баланси, бюджетні та розрахункові рахунки, Статути, Свідоцтва про 
державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, довідки 
про включення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. 

Новоселицький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету є державним вищим навчальним закладом І рівня акредитації. 

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки  України (серія АЕ № 270511 від 
05.06.2013 р.) Новоселицькому медичному коледжу Буковинського державного медичного 
університету надано право надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти 
на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з ліцензованим обсягом прийому 
зі спеціальностей: 

- 5.12010101 «Лікувальна справа» - 60 осіб;  
- 5.12010102 «Сестринська справа» - 90 осіб;  
- 5.12010105 «Акушерська справа» - 30 осіб; 
Відповідно до ліцензії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької 

обласної державної адміністрації (серія АА № 247859, дата видачі 05.12.2014) 
Новоселицькому медичному коледжу БДМУ надано право надання освітніх послуг, 
пов’язаних з одержанням повної загальної середньої освіти з ліцензованим обсягом 
прийому 180 осіб. 

Загальний ліцензований обсяг прийому до Новоселицького медичного коледжу БДМУ 
складає 180 осіб.  

 

 
 Організація та виконання 

плану прийому у 2014/2015 н.р. 
 
 Новоселицький медичний коледж БДМУ у звітному році готував молодших 

спеціалістів денної форми навчання за напрямом підготовки 1201 Медицина з таких 
спеціальностей:  

− 5.12010101 Лікувальна справа  
− 5.12010102 Сестринська справа  
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− 5.12010105 Акушерська справа  
Контингент студентів коледжу у 2014/2015 н.р. складав 619 осіб, в т.ч. за 

держзамовленням – 381, за кошти юридичних і фізичних осіб – 238. 
 
Для забезпечення виконання плану прийому в коледжах протягом року 

проводилася певна профорієнтаційна робота серед учнівської молоді: дні відкритих 
дверей, виїзні консультації, ознайомлення з життям коледжів через засоби масової 
інформації (телебачення, періодику).  

Результати прийому: 
• до Новоселицького медичного коледжу БДМУ: 

 
 

Спеціальність 
Ліцензований 

обсяг 
Прийнято в коледжі 

держзамовлення за контрактом всього 
Лікувальна справа 60 35 21 56 
Акушерська справа 30 15 13 28 
Сестринська справа 90 50 9 59 
Всього: 180 100 43 143 

 
 

Відповідно до угод про співпрацю медичні коледжі Чернівецького регіону провели 
спільні заходи з провідними кафедрами БДМУ за звітний 2014/2015н.р.: 
 

− 09.04.2015 року Чербу Аліна, студентка ІV курсу спеціальності «Лікувальна 
справа» Новоселицького медичного коледжу, взяла участь у ІІ Міжнародному медико-
фармацевтичному конгресі студентів та молодих вчених «Новітні тенденції в медицині та 
фармації»,  яка проводилась на базі Буковинського державного медичного університету. 
Виступила з роботою «Поширеністьта вивчення причин варикозної хвороби нижніх 
кінцівок» та отримала диплом ІІІ ступеня. 

 
− 21.05.2015 року Томник Михайло, студент ІІ курсу спеціальності «Лікувальна 

справа», Ніскоромна Сімона, студентка ІІ курсу спеціальності «Сестринська справа» 
Новоселицького медичного коледжу брали участь в обласній науково-практичній 
конференції серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. Чернівецької області  «Сучасні проблеми хімії, 
біології та екології». 

− 21.05.-22.05.2015 року Клочан Галина, студентка ІІ курсу спеціальності 
«Лікувальна справа», Новоселицького медичного коледжу    брала  участь у 
Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції ВНЗ І-ІІ р.а. м. Дубно 
«Україна–понад усе!». 

 
− всі показові заняття в коледжах проводилися в присутності викладачів 

відповідних кафедр Буковинського державного медичного університету; 
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 2. Організація навчального процесу 
 

У галузі освітньої діяльності медичні коледжі Чернівецької області керуються 
наступною нормативно-правовою базою: 

1. Конституція України.  
2. Закон України «Про освіту» від 23. 03. 1996 р. (зміни 18.09.2012 р.). 
3. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. (зміни 18.09.2012 р.). 
4. Указ Президента України «Про основні напрями реформування вищої освіти в 

Україні» від 12.09. 1995 р. № 832/95.  
5. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.2005 р.  
№ 1013/2005. 

6. Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку 
освіти в Україні» від 30.09.2010 р. № 926. 

7. Наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України 17 вересня 2012 року № 
1022, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2012 року за № 
1685/21997 «Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх 
послуг». 

8. Наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 17.09.2012 р. №  
1021 Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для 
проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти. 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 р № 801 «Про внесення змін до 
деяких Постанов Кабінету Міністрів України. 

10.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 № 839 «Про 
затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 
спеціаліста». 

11.  Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Будинки та споруди 
навчальних закладів. ДБН В. 2.2-3-97. 

12.  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 № 1719 «Про перелік 
напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра». 

13.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. №  847 (у редакції 
наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 29.11.2011 р. №  
1377) «Про затвердження ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку 
здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, 
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та 
Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та 
атестації навчальних закладів». 

14.  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1996 р. № 896-93-п. «Про Державну 
національну програму «Освіта» (Україна XXI століття)»  

15.  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 р. № 1074 (зміни 13.06.1999 р. 
№1074-96-п) «Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти». 

16.  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08. 2012 р. № 801 «Про ліцензування 
діяльності з надання освітніх послуг». 

17.  Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2001 р. № 960 «Про затвердження 
заходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров’я населення України». 
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18.  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65 «Про затвердження 
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» (зміни 13.08.1999 р. 
№1482). 

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1019 «Про 
ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх послуг». 

20. Наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 02.06.1993 р. № 161 
«Про введення в дію Положення про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах». 

21.  Наказ Міністерства освіти і науки 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». 

22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06.2010 р. № 930 (зміни 20.12.2011 
р. № 1473) «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників».  

23. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.06. 1996 р. № 191/153 «Про 
затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих 
закладах освіти». 

24. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.1996 р. № 245 «Про порядок 
переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти». 

25. Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 р. № 183 «Про 
затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, 
підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними 
закладами». 

26.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08. 2002 р. № 450 «Про 
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 
основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів». 

27.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2005 р. № 262 «Про введення 
стандартів освіти молодших медичних (фармацевтичних) спеціалістів». 

28.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2002 р. № 436 «Про підготовку 
до затвердження засобів діагностики якості вищої освіти, як компоненти галузевих 
стандартів». 

29.  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.02.1999 р.  
№ 91/3384 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих 
іспитів фахівців з вищою освітою «Медицина» і «Фармація», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України». 

30.  Наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 13.06.2012 р. № 689, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 за №1108/21420 
«Державні вимоги до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого 
навчального закладу». 

 
Колектив в звітному році працювали над удосконаленням змісту підготовки фахівців 

згідно з державною національною програмою «Освіта», програмою реформи медичної 
освіти України. 

 
 
Головними напрямками в організації і проведенні навчального процесу були: 
• забезпечення навчальних планів і програм;  
• моніторинг рівня знань та рівня практичної підготовки студентів; 
• втілення нових педагогічних технологій в навчальний процес;  
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• комп'ютеризація навчального процесу; 
• активізація роботи з обдарованою молоддю ; 
• активізація наукової та видавничої діяльності викладачів ; 
• удосконалення форм та методів особистісно-орієнтованого навчання та ін. 
 
Навчальний заклад забезпечений типовими освітньо-професійними програмами, 

навчальними планами (2011 року) та навчальними програмами. Перелік діючих програм 
доведено до відома колективу медичного коледжу відповідними наказами заступників 
директорів з навчальної роботи. 

На початку нового навчального року, на основі типових навчальних планів 
розроблені робочі навчальні плани (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України № 384 від 29.03.2012), які обговорювались на об'єднаному 
засіданні циклових комісій і затверджені директором  коледжу.  

Усі робочі навчальні програми розроблені викладачами на підставі чинних 
навчальних програм, схвалені на засіданнях циклових комісій, затверджені заступником 
директора з навчальної роботи, погоджені з методистами коледжів.  

Графік навчального процесу складається на початку навчального року і відповідає 
вимогам типових навчальних планів. У графіку передбачені: тривалість періоду 
навчальних занять, термін проведення навчальної, виробничої та переддипломної 
практик, державних екзаменів, канікули.  

Розклад занять щорічно розробляється до 1 вересня та 1 січня поточного року на 
основі графіка навчального процесу і робочого навчального та затверджується 
директором коледжу. Навантаження студентів розподіляється рівномірно і становить 36 
аудиторних годин на тиждень. Коледж працюює за 5-денним робочим тижнем. Виконання 
навчального плану кожною навчальною групою та дотримання розкладу систематично 
контролюється. Порушень виконання графіку навчального процесу немає. 

Навчальний процес здійснюється за такими формами: навчальні заняття, 
консультації, самостійна позааудиторна робота студентів, практична підготовка, 
контролюючі заходи. Основними видами занять є лекції, семінари, практичні та 
лабораторні заняття, навчальна практика. 

Навчально-методична база коледжу  задовільняє потреби підготовки молодших 
спеціалістів. Навчальні кабінети та лабораторії оснащені наочними посібниками, 
муляжами, таблицями, тестами для контролю теоретичного та практичного рівнів знань.За 
звітний період проведена певна робота з поповнення матеріального забезпечення 
навчального процесу. Так у Чернівецькому медичному коледжі придбано матеріального 
забезпечення навчального процесу на суму 94 317 грн.  

Зміни у використанні комп’ютерної техніки за звітний період уколеджі: 
-  поновлено контент для дистанційного навчання в системі Moodle з дисциплін 

навчального плану; 
- поповнено банк тестових завдань для комплексного державного екзамену зі всіх 

спеціальностей,  
- сторено банк тестового контролю для апробаційного ліцензійного іспиту «Крок М. 

Лікувальна справа», «Крок М. Акушерство» для Центру тестування при МОЗ 
України у кількості 450; 

- оновлений банк тестового контролю для ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська 
справа»; 

- поновлено банк електронних матеріалів для забезпечення навчально-виховного 
процесу для комп’ютерного класу та бібліотеки; 

- широко застосовуються комп’ютерні технології для проведення лекційних занять, 
НДРС, відкритих виховних заходів, показових занять.  

На заняттях та виховних заходах широко застосовується відеоапаратура, 
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мультимедійні проекційні системи та інші технічні засоби навчання, що дозволяє 
удосконалювати навчальний процес за рахунок використання сучасної техніки.  

Комп’ютерна техніка модернізується відповідно до потреб сучасності. 
Відеотека навчальних дисциплін поповнюється навчальними відеофільмами, 

навчальними  та контролюючими комп'ютерними програмами з дисциплін спеціальностей, 
за звітний навчальний рік продовжується виготовлення викладачами коледжу 
мультимедійних презентацій. Інформаційне забезпечення спеціальностей реалізується за 
допомогою системи Інтернет та послуг бібліотек коледжів. У методичному кабінеті 
базового коледжу поповнюється «Банк електронного інформаційного забезпечення 
навчально-виховного процесу».  

Значну увагу адміністрація, працівники бібліотек приділяють інформаційному 
забезпеченню навчального процесу. Бібліотека медичного коледжу має достатню кількість 
навчальної та довідкової літератури, обладнано читальна зала на 30 місць. Склад 
книжкового фонду бібліотек –примірників.  

У Новеселицькому медичному коледжі у 2014/2015 році бібліотека отримала 
літератури на 3400 грн., всього примірників – 25. 

Студенти та викладачі користуються послугами бібліотеки Буковинського державного 
медичного університету та обласної медичної бібліотеки. Всі студенти коледжу 
забезпечені підручниками, художньою та методичною літературою відповідно до 
навчальних планів. 

Упродовж звітного 2014/2015 навчального року у Новоселицькому 
медичному коледжі  БДМУ було проведено: 

 
- ліцензійну експертизу щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг 
пов’язаними із одержанням загальної середньої освіти (серія АА, №247859 від 
05.12.2014 року). 

 

 3. Практичне навчання 

У звітному навчальному році в коледжі проведена наступна робота: 
1. До початку навчального року складається та затверджується план роботи 

структурних підрозділів щорічно на засіданні серпневої педагогічної ради, графіки 
навчального процесу і навчально-виробничої та переддипломної практик. 

2. Поновлюються угоди з лікувально-профілактичними базами про проходження 
студентами навчальної практики, виробничої і переддипломної практик. 

3. Проводиться медичний огляд студентів, що відображено в санітарних книжках, 
здійснюється допуск до роботи в лікувально-профілактичних закладах. 

4. Перевіряється готовність кабінетів доклінічної практики та навчальних кімнат 
клінічних баз до початку навчального року.  

5. Протягом навчального року здійснюється методичне керівництво практичним 
навчанням на базі ЛПЗ м. Чернівці та області відповідно до наказів Департаменту охорони 
здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації. 

Відпрацювання практичних навичок на спеціальностях базується на основі 
стандартів медицини, режимних наказів, ГОСТів, алгоритмів практичних навичок. 

Доклінічна підготовка студентів в коледжі відбувається у доклінічних практичних 
кабінетах, які дають можливість студентам відпрацьовувати навички на муляжах, 
фантомах, один на одному, під час «ділових ігор».  

Кабінети, лабораторії та навчальні кімнати забезпечені необхідним обладнанням, 
навчально-методичною документацією. 

На основі «Положення про організацію та проведення практики студентів вищих 
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медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-II рівнів акредитації», затвердженого 
наказом Міністерства охорони здоров'я України № 690 від 07.12.2005 р., Положення про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого 
наказом Міністерства освіти України № 93 від 8.04.93 р., наказу Управління охорони 
здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації № 35-пк §2 від 22 березня 2011 р. 
«Про закріплення лікувально-профілактичних та санітарно-профілактичних закладів 
охорони здоров'я області за медичними коледжами для проведення практики студентів» в 
лікувальних установах міста та області здійснюється проходження студентами виробничої 
та переддипломної практики. 

За час проходження практики підтримується тісний зв’язок з адміністрацією 
лікувально-профілактичних закладів, загальними та безпосередніми керівниками 
практики. Студенти беруть активну участь у громадському житті відділень та лікувальних 
закладів у цілому. 

Контроль за рухом випускників коледжу, які навчалися за державним замовленням 
ведеться постійно кураторами груп, завідувачами відділень, завідувачем виробничою 
практикою та заступниками директорів з навчально-виробничої роботи.  

У коледжі на випускних групах проводяться конкурси професійної майстерності: 
«Кращий фельдшер», «Краща акушерка», «Краща медична сестра». 
 

 
 

 4. Науково-методична робота 
 

Центром методичної роботи в коледжу є методичний кабінет. Діяльність методичного 
кабінету спрямована на: 

-  впровадження нових нормативних документів МОН та МОЗ України, досягнень у 
галузі навчання та виховання молоді,  

- організацію методичної роботи в коледжі таким чином, щоб спонукати кожного 
викладача до роботи над вдосконаленням свого педагогічного та фахового рівня. 

У звітному році педагогічний колектив Новоселицького  медичного коледжу працював 
над загальною методичною проблемою: «Підвищення якості освіти шляхом використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховній діяльності». 

З метою реалізації проблем методична робота в  коледжі здійснювалася в напрямках 
вирішення приватних проблем, а саме: 

− застосування сучасних інформаційних технологій навчання з метою формування 
професійної підготовки; 

− проблемність у реалізації методики розвитку продуктивної навчально-пізнавальної 
діяльності майбутнього спеціаліста; 

− використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки майбутніх 
спеціалістів-медиків; 

− засоби інтенсифікації процесів інтелектуального розвитку студентів, підвищення їх 
професійної підготовки; 

− використання комп’ютерних та мультимедійних технологій як засобів активізації 
навчально-виховного процесу (викладачами, студентами); 

− застосування проблемно-ситуаційних методик з метою оптимізації навчально-
виховного процесу; 

− моніторинг результатів якості знань студентів. 
 

Якісні та кількісні показники кадрового забезпечення медичних коледжів 
Чернівецького регіону здійснюються через систему підбору кадрів, які забезпечують 
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навчально-виховний процес у медичних коледжах, і здійснюється відповідно до Кодексу 
законів про працю України, законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Статутів 
медичних коледжів, колективних договорів. Викладачі  працюють і зараховуються на 
роботу за строковим трудовим договором  та за конкурсом терміном на один, три або 
п’ять років. 

Підготовку фахівців  забезпечує як викладацький склад штатного складу, так і 
викладачі з погодинною оплатою, які працюють у лікувальних закладах практичної 
охорони здоров’я міста Новоселиці, що дозволяє максимально ефективно поєднувати 
навчальний процес з навчальними практиками студентів. 

Усі викладачі мають вищу освіту, яка відповідає профілю викладацької діяльності, 
необхідну теоретичну підготовку і достатній педагогічний досвід. 

Організація атестації педагогічних працівників, як важливого фактора підвищення 
рівня якісного складу викладачів, проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» 
(ст.54), «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України».  

Питання атестації педагогічних працівників розглядаються на засіданнях атестаційної 
комісії, на засіданнях методичної ради, засіданнях циклових комісій. Розроблено графік 
проходження чергової атестації викладачами коледжу на п’ять років. Кожного року 
складається і затверджується графік проведення атестації, який доводиться під розписку 
до відома осіб, які атестуються, план заходів з підготовки до атестації викладачів. 
Відповідно до затверджених і розподілених обов’язків, атестаційна комісія вивчає систему 
роботи викладачів, які атестуються, і до 20 березня заслуховуються їх звіти, дається 
оцінка їх професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей. Атестація 
педагогічних працівників коледжу відбувається за принципом демократизму, доступності, 
колегіальності, відкритості. На підставі всебічного аналізу наслідків педагогічної діяльності 
рівня фахової підготовки і професійної компетентності, думки батьків, студентів, 
атестаційна комісія приймає рішення. 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України 
атестаційні матеріали викладачів, які рекомендуються на вищу категорію чи педагогічні 
звання, розглядаються атестаційною комісією Департаменту охорони здоров'я та 
цивільного захисту населення, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької 
облдержадміністрації. 

У коледжі діє чітка система підвищення кваліфікації. Викладачі підвищують свій 
професійний рівень на факультетах підвищення кваліфікації в Національному медичному 
університеті ім. О.О. Богомольця, Національній медичній академії післядипломної освіти 
ім. П.Л. Шупика, інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області. 
Впродовж перших двох років роботи викладачі підвищують свою педагогічну майстерність 
у школі молодого викладача. План підвищення кваліфікації викладачів, який передбачає 
проходження ФПК кожних 5 років, виконується на 100 %. Це відіграє значну роль у 
забезпеченні якості навчально-виховного процесу, сприяє якісній кадровій підготовці 
викладачів на сучасному рівні.  

Після проходження ФПК викладачі звітують на засіданнях адміністративної ради, 
педагогічної ради, методичних об'єднань, передають досвід з позитивних напрямків 
викладання, отриманий під час навчання на ФПК, пропонують свої методичні розробки, 
рекомендації тощо. Копії документів про підвищення кваліфікації знаходяться в особових 
справах викладачів у відділі кадрів медичних коледжів. 

Підвищенню рівня кваліфікації викладачів  сприяє участь у засіданнях циклових 
комісій, семінарах педагогічної майстерності, використання ними узагальненого досвіду, 
створення навчальних посібників, методичних рекомендацій та розробок з практичних і 
лекційних занять. 

У 2014/2015 н.р. у  Новоселицькому медичному коледжі БДМУ – 12  показових 
занять. 
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У звітному 2014/2015 н.р. у Новоселицькому медичному коледжі БДМУ викладачі 

коледжу брали участь у роботі: 
- І.С.Єфтемій  – директор коледжу, брав участь у нараді «Актуальні питання 

діяльності вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів та розвитку 
медсестринства», м. Житомір, Житомирський інститут медсестринства (13.11-
15.11.2014 року); 

- І.С.Єфтемій  – директор коледжу, брав участь у роботі моніторингової групи щодо 
оцінки навчально-методичної діяльності Закарпатського базового медичного 
коледжу ( 26.04.-01.05.2015 року); 

- В.С.Романюк – заступник директора з навчальної роботи, брав участь у нараді-
семінарі з питань організації та проведення прийому вступників у 2015 році до 
вищих навчальних закладів І – ІV р.а.(28.11.2014р.); 

- В.С.Романюк – заступник директора з навчальної роботи, брав участь у роботі 
акредитаційної комісії в Львіьському медичному коледжі Львівського медичного 
університету (23.04 - 24.04.2015 року). 

- ІІІ етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді 
ім.Т.Шевченка на базі Чернівцького вищого професійно-технічного училища 
радіоелектроніки (13.12.14 року) ; 

- ІІ етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика на базі 
Чернівецької Комунальної обласної загальноосвітньої школи- інтернат (20.12.14 
року); 

- майстер-класі «Запровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів 
навчання у ВНЗ І-ІІ р.а. та ПТНЗ області на базі ІППО Чернівецької області 
(29.01.2015 року); 

- ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ 
р.а.Чернівецької області (20.02.15 року); 

- ІІ етапі ІХ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед 
студентів ВНЗ І-ІІ р.а. (20.03.15 року); 

- ІІ етапі VІІ Всеукраїнської олімпіади з математики серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. 
(30.03.15 року); 

- провели засідання методоб’єднання викладачів хімії та біології на базі 
Новоселицького медичного коледжу БДМУ (19.03.2015 року); 

- провели конкурс «Краща медична сестра регіону 2015» (24.04.2015 року). 
- брали участь у конференції «Засоби і методи сучасного заняття» на базі коледжу 

економіки та дизайну м. Чернівці (28.04.2015 року); 
- організації та проведенні засідання обласного методичного об’єднання викладачів 

іноземної  мови  ВНЗ І-ІІ р.а. Чернівецької області по темі: «Лінгвокраїзнавчі реалії 
як основа мотивації у вивченні іноземної мови (13.05.2015 року); 

-  
- провели засідання методоб’єднання викладачів української філології на базі 

Новоселицького медичного коледжу БДМУ (14.05.2015 року). 
-  Всеукраїнській студентській конференції м.Дубно «Україна–понад усе». (21-

22.05.2015року). 
-   обласній науково-практичній конференції серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. 

Чернівецької області  «Сучасні проблеми хімії, біології та екології» (21.05.2015  
року). 

-   Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності студентів медичних училищ та 
коледжів за спеціальністью «Сестринська справа» «Ескулап» (10-12.06.2015). 
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-  Бушила М.І. був членом журі у конкурсі «Краща медична сестра Чернівецької 
області - 2015» (26.06.2015 року) 

 
 5. Виховна робота 

 
У коледжі  значна увага приділяється виховній роботі. Концепція виховної роботи 

спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського 
народу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться 
до рідних святинь, української мови, історії. Цьому сприяє проведення в коледжі олімпіад, 
конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика та мовно-літературного конкурсу імені 
Тараса Шевченка, переможці яких беруть участь в обласних та Васеукраїнських 
конкурсах, олімпіадах. 

Система виховної роботи упорядкована через скоординованість усіх виховних 
заходів коледжу, їх педагогічну діяльність, узгодженість планів.  
 

Виховні заходи, які проведені у Новоселицькому медичному коледжі БДМУ у 
2014/2015 н.р.: 
 
 31 серпня 2014 року святкування «Дня знань», посвячення в студенти 

першокурсників коледжу; 
 12 вересня 2014 року проведено День здоров’я на березі р. Прут; 
 16 вересня 2014 року спартакіада коледжу на стадіоні м. Новоселиця; 
 01-03 жовтня 2014 року акція до Дня ветеранів праці та людей похилого віку. 

Волонтери загону "Милосердя" роздали 50 продуктових пакетів на суму 4500 
гривень і підготували святковий концерт для ветеранів; 

 22 та 29 вересня 2014 року благодійна акція «Осінній ярмарок», на підтримку 
воїнів української армії. Силами студентів була зібрана значна сума коштів, яка 
направлена випускникам коледжу, що воюють в зоні АТО;  

 29 вересня 2014 року заходи до роковин трагедії Бабиного Яру; 
 03 жовтня 2014 року урочистість присвячена Дню працівника освіти; 
 23 жовтня 2014 року вечір «Знайомство з першокурсниками»; 
 28 жовтня 2014 року участь в урочистій ході до пам'ятника загиблим землякам, 

меморіалу воїнам-визволителям, присвяченій Дню визволення України від 
німецько-фашистських загарбників;  
30жовтня 2014 року відбувся І етап IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка; 

 03 листопада 2014 року відкритий виховний захід «Українська мова – чиста, як 
роса»; 

 03 листопада 2014 року участь в урочистому мітингу, присвяченому Буковинському 
віче; 

 04 листопада 2014 року студентська конференція пошуково-дослідницьких робіт з 
української літератури, яка присвячена Дню української писемності та мови; 

 06 листопада 2014 року конкурс авторської поетичної творчості «І рідна мова 
звучить, як музика мені»;  

 17 листопада 2014 року вечір, присвячений Міжнародному Дню Студента; 
18 листопада 2014 року І етап Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика; 
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 26 листопада 2014 року команда студентів НМК БДМУ виборола І місце в 

конкурсній програмі «Я люблю Україну», яка відбулася в Новоселицькому 
районному будинку культури; 

 01 грудня 2014 року проведена акція, присвячена Всесвітньому Дню боротьби зі 
СНІДом; 

 04 грудня 2014 року проведена спортивно – розважальна програма «Козацькі 
забави», присвячена Дню Збройних сил України; 

 06 грудня 2014 року «День відкритих дверей»; 
 19 грудня 2014 року акція милосердя до Дня Святого Миколая в Магалянському 

дитячому будинку-інтернаті та дитячому будинку в с. Мольниця Герцаївського 
району. Студенти подарували вихованцям солодкі подарунки та засоби особистої 
гігієни на суму 4500 грн.; 

 22 січня 2015 року відкрита година спілкування, присвячена Дню Соборності 
України: «Україно твоя доля - єдність, свобода і воля»; 

 23 січня 2015 року відбувся урочистий вечір, присвячений випуску медичних 
спеціалістів спеціальності «Акушерська справа»; 

 26 січня 2015 року відкрита година спілкування, присвячена Дню пам’яті Героїв 
Крут: «Крути - символ національного відродження»; 

 01 лютого 2015 року спортивна команда НМК БДМУ посіла ІІ місце з волейболу 
серед юнаків у спартакіаді Новоселицького району серед територіальних 
фізкультурно – спортивних клубів та КФК;  

 08 лютого 2015 року спортивна команда НМК БДМУ посіла І місце у спартакіаді 
Новоселицького району з тенісу серед територіальних фізкультурно – спортивних 
клубів та КФК;  

 09 лютого 2015 року в актовій залі Новоселицького медичного коледжу БДМУ для 
студентів І, ІІ курсу була проведена година спілкування на правову тематику, на яку 
були запрошені працівники правоохоронних органів; 

 12 лютого 2015 року в районному будинку культури проводилась конкурсна 
програма «Серця двох», в якій брали участь студенти Новоселицького медичного 
коледжу БДМУ;  

 13 лютого 2015 року участь у міському благодійному ярмарку «Подаруй любов 
солдату», під час якого було зібрано понад 16 тис. грн. для допомоги жителям 
Новоселицького району – учасникам АТО; 

 15 лютого 2015 року спортивна команда медичного коледжу посіла ІІІ місце у 
спартакіаді Новоселицького району з більярду серед територіальних фізкультурно – 
спортивних клубів та КФК;  

 16 лютого 2015 року відкрита година спілкування, присвячена річниці виведення 
військ з Афганістану; 

 19 лютого 2015 року відкрита година спілкування,  присвячена Дню пам’яті Героїв 
небесної сотні; 

 28 лютого 2015 року участь у районному огляді-конкурсі читців – декламаторів, 
присвяченого 201-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, який проводився в 
РБК. Студентка І курсу НМК БДМУ Кондратова А. посіла ІІ місце; 
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 02 березня 2015 року відкрита година спілкування, присвячена дню народження В. 

Івасюка; 
 05 березня 2015 року внутриколеджний турнір з волейболу, присвячений 8 

Березня; 
 06 березня 2015 року вечір, присвячений 8 Березня; 
 6-7 березня 2015 року спортивна команда коледжу посіла ІІІ місце у ІІІ-му 

Всеукраїнському та ІІ Міжнародному турнірі з волейболу серед жіночих команд, 
який відбувся у Буковинському державному медичному університеті; 

 З 02 по 09 березня 2015 року в Новоселицькому медичному коледжі проводилися 
виховні заходи, присвячені 201-річниці з дня народження Тараса Шевченка. В 
рамках тижня проведені: конкурс декламаторів поезії Т.Г.Шевченка, конкурс творів, 
написаних за поезією Кобзаря, літературні читання, конкурс стіннівок, відкрита 
година спілкування; 

 08 березня 2015 року спортивна команда НМК БДМУ посіла І місце з волейболу 
серед дівчат у спартакіаді Новоселицького району серед територіальних 
фізкультурно – спортивних клубів та КФК;  

 15 березня 2015 року спортивна команда НМК БДМУ посіла ІІІ місце у спартакіаді 
Новоселицького району з баскетболу серед територіальних фізкультурно – 
спортивних клубів та КФК;  

 19 березня 2015 року відбулось обласне засідання методичного об’єднання 
викладачів хімії та біології ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Чернівецької області; 

 23 березня 2015 року відкрита година спілкування до Всесвітнього дня боротьби з 
туберкульозом;  

 01 квітня 2015 року в Новоселицькому медичному коледжі БДМУ відбувся Вечір 
зустрічі з випускниками; 

 16 травня 2015 року прийняли участь у роботі конференції «Чернівці – Україна – 
Єдина Країна», яка відбулась в Чернівецькому індустріальному коледжі; 

 23-24 квітня 2015 року в Новоселицькому медичному коледжі БДМУ проходив 
конкурс фахової майстерності «Краща медична сестра регіону – 2015 року»; 

 27 квітня 2015 року відбулася конференція студентських науково-дослідницьких 
робіт; 

 27-28 квітня 2015 року вокальний ансамбль коледжу прийняв участь в обласному 
фестивалі-конкурсі «Рідна пісня» серед загальноосвітніх, позашкільних, 
професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІV р.а., де вибороли І місце;  

 06 квітня 2015 року прийняли участь у благодійному концерті по збору коштів 
землякам – воїнам АТО; 

 07 травня 2015 року відбулась зустріч студентів коледжу ветеранами Другої 
Світової війни;  

 12 травня 2015 року відбулася відкрита година спілкування, присвячена 
Всесвітньому Дню медичної сестри, на яку були запрошена заступник головного 
лікаря з питань медсестринства Новоселицької ЦРЛ Олентир А.В.; 

 14 травня 2015 року відбулось обласне засідання методичного об’єднання 
викладачів української філології ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Чернівецької області;  
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 22-23 травня 2015 року студентка коледжу Клочана Галина прийняла участь у 

роботі науково – практичної конференції «Україна – понад усе!», яка проходила 
Дубенському медичному коледжі;   

 26 червня 2015 року урочистий вечір з нагоди випуску молодших спеціалістів  
спеціальності «Лікувальна справа» «Сестринська справа». 

 
Заохочення студентів Новоселицького  медичного коледжу БДМУ у 2014/2015 н.р. 

 
 

 
У Новоселицькому медичному коледжі навчається категорія соціально незахищених 

студентів. 
Керуючись п. 1 ст. 22, п.1 ст. 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

у відповідності до Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 1013/2005 р. «Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», з 
метою соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
створення належних умов для їх всебічного повноцінного розвитку. У коледжі навчається 
13 студентів цієї категорії осіб. 

 
 

Категорія соціально-незахищених студентів  
Новоселицького  медичного коледжу БДМУ у 2014/2015 н.р. 

Категорії соціально-незахищених студентів Всього  

Спеціальності Сироти Інваліди  
Лікувальна справа 9 4 13 

Сестринська справа 2 6 8 
Акушерська справа 2 2 4 

Всього: 13 12 25 
 

 
 

Заохочення  
Спеціаль-

ності 
Стипенд

ія 
Президе

нта 
України 

Стипенді
я 

Черніве-
цької 
ОДА 

Стипенд
ія 

Черніве-
цької 

обласно
ї ради 

Премія 
Черніве-

цької 
ОДА 

Премія 
Черніве-

цької 
обласно
ї ради 

Премія 
Черніве-

цької  
міської 
ради 

Лікувальна 
справа 

- 1/13 - - - - 

Сестринськ
а справа 

- - - - - - 

Акушерська 
справа 

- - - - - - 

Всього  - 14 - - - - 
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Обсяг соціальної допомоги студентам  
Новоселицького  медичного коледжу БДМУ у 2014/2015 н.р. 

№ Види допомоги 2014/2015 н.р. 
Кількість 
чоловік 

Грн. 

1. Соціальна стипендія дітям-сиротам 13 228800 
2. Стипендія Президента України - - 
4. Іменна стипендія облдержадміністрації 14 14000 
5. Матеріальна допомога дітям-сиротам (на оздоровлення) 12 1820 
7. Матеріальна допомога дітям-сиротам (на підручники) 6 9900 
8. Матеріальна допомога дітям-сиротам (на харчування) 13 163800 

 
У коледжі працює 4 спортивні секції, в яких займаються 124 студентів: з волейболу, 

баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу. Студенти беруть участь в міських та 
обласних змаганнях, де займають призові місця. За 2014-2015 н.р. студенти коледжу 
приймали участь в районих спартакіадах, де зайняли І місце з настільного тенісу, І місце з 
волейболу серед дівчат, ІІ місце з волейболу серед хлопців, ІІІ місце з більярду, ІІІ місце з 
баскетболу серед хлопців. В обласних спартакіадах, турнірах  серед ВНЗ І-ІІ р.а. – ІV 
місце з шахів серед хлопців, ІІІ місце по волейболу серед дівчат. 

 
За звітний період 2014/2015 н.р. у Новоселицькому медичному коледжі БДМУ 

були проведені наступні перевірки:   
 
Дата 

перевірки 
Назва контролюючої 

організації 
Розділ роботи, який 

контролювався 
Кількість 
перевірок 

10.09.2014 ЧДТБ ЧМВ Планова перевірка 1 
24.09.2014 
12.10.2014 

19.03.15 

ДСУзНС ДПН Планова перевірка 3 

11.10.2014 
14.11.2014 
22.02.2015 

      Новоселицька  СЕС Планова перевірка 3 

09.03.2015 Прокуратура  Планова перевірка 1 
02.05.2015 Екологічна інспекція  Планова перевірка 1 

 
Результати попередніх перевірок контролюючих органів були враховані, а недоліки 

своєчасно усунені. 
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 6. Кадрове забезпечення 
 

Якісні та кількісні показники кадрового забезпечення здійснюються через систему 
підбору кадрів, які забезпечують навчально-виховний процес у коледжі, і здійснюється 
відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України «Про вищу освіту», 
«Про освіту», Статутів коледжу, колективних договорів. Викладачі коледжу  працюють і 
зараховуються на роботу за строковим трудовим договором  та за конкурсом терміном на 
один, три або п’ять років. 
 

 
Навчально-виховний процес у Новоселицькому медичному коледжі забезпечує 

46 штатних викладачів, з них:  
- «викладачів-методистів» – 9 (19,6%); 
- старших викладачів – 2 (4,3%);  
- спеціалістів «вищої категорії» – 21 (45,7%); 
- спеціалістів І категорії – 12 (26%);  
- спеціалістів ІІ категорії – 3 (6,5%).  
 

 
 
 

 Висновки за пiдсумками роботи Новоселицького  медичного 
коледжу БДМУ у 2014/2015 навчальному році 

 
1. Продовжується робота над удосконаленням практичної підготовки молодших 
медичних спеціалістів галузі знань 1201 Медицина. 
2. Продовжується впровадження в навчально-виховний процес новітніх інформаційних 
технологій, а саме поповнення контенту для дистанційного навчання в системі Moodle.  
3. Для зміцнення матеріально-технічної бази медичного коледжу: придбані нові 
комп’ютери, обладнання, меблі в кабінети та лабораторії, проведений поточний ремонт в 
аудиторіях, навчальних кімнатах, кімнатах у гуртожитку та аудиторіях коледжів. 
4. Продовжується робота над удосконаленням навчально-виховного процесу, 
внутрішньоколеджного контролю.  
5. Педагогічний колектив ефективно працюює над вирішенням основних методичних 
проблем.  
6. Активізувалась робота з моніторингу якості знань студентів. 
 

 
Завдання на наступний навчальний рік це : 
− забезпечення якості знань студентів з дисциплін навчального плану; 
− забезпечення належної практичної підготовки молодших медичних спеціалістів з 

поновленням необхідного оснащення для відпрацювання практичних навичок 
згідно з алгоритмами; 

− продовжувати роботу щодо удосконалення інформаційного забезпечення 
навчально-виховного процесу, особливо самостійної позааудиторної роботи 
студентів; 

− сприяти ефективному застосуванню комп’ютерних технологій в навчальний 
процес в аудиторіях навчальних корпусів, бібліотеці, гуртожитку з використанням 
мережі Інтернет;  
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− активізувати видавничу діяльність викладачів з дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки;  

− зміцнювати матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, як основи 
підготовки висококваліфікованих фахівців; 

− активізувати наукову роботу серед молодих викладачів; 
− поширити координаційну роботу з методичним кабінетом області, з кафедрами 

БДМУ; 
− активізувати роботу студентського самоврядування та батьківського комітету 

коледжу. 
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