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І.Підготовка спеціалістів 

Сучасна нормативно-правова база діяльності  

Генічеського медичного училища Херсонської обласної ради 

 

Генічеське медичне училище розпочало  свою діяльність 6 червня 1966 року 

( наказ № 365 Херсонського облздороввідділу.)  

Училище є державним закладом освіти, його майно входить до складу 

фонду комунальної власності Херсонської обласної ради. Училище 

підпорядковане Департаменту охорони здоров’я Херсонської 

облдержадміністрації та Міністерству охорони здоров’я України, діє на підставі 

Статуту, прийнятого на загальних зборах трудового колективу 22 вересня 2016 

року (протокол № 20) та затвердженого рішенням Х сесії VII скликання 

Херсонської обласної ради № 312 від 23.12.2016 року. 

Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено, виписка 

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

від 14.03.2017 № 1_487_000448_09. 

Генічеське медичне училище включено до Державного реєстру вищих 

навчальних закладів України, реєстрація № 22-Д- 568 від 07.04.2009 року. 

В грудні 2017 року проведена акредитація спеціальності 5.12010101 

Лікувальна справа. За поданням експертної ради училище визнано 

акредитованим за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, 

протокол № 128 від 20 лютого 2018 року. На спеціальності 5.12010102 

«Сестринська справа» акредитація була проведена у квітні 2014 року і 

рішенням ДАКу від 03.06.2014 року протокол № 109 училище визнано 

акредитованим за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.  

 Підготовка молодших спеціалістів проводиться на 2-х відділеннях: 

фельдшерське (спеціалізація «Лікувальна справа», кваліфікація фельдшер) та 

медсестринське (спеціалізація «Сестринська справа», кваліфікація сестра 

медична та медична сестра - масажист ). 

Усі спеціальності мають сертифікати про акредитацію МОН України. 

Училищу видана ліцензія серія АЕ № 527814 на провадження освітньої 

діяльності з: 

-підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою за 

спеціальністю «Медсестринство» (всього на рік 400 осіб); 

-підвищення кваліфікації медичних сестер з вадами зору у галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» на курсах массажу( всього на рік 50 осіб). 

11.12.2015 року Міністерством освіти і науки України затверджено Акт 

узгодження переліку спеціальностей¸за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 

спеціаліст та ліцензованого обсягу Генічеського медичного училища 

Херсонської обласної ради, де здійснено перерозподіл ліцензованого обсягу за 

Переліком галузей знань та спеціальностей у 2015 році. 
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Наявний ліцензований обсяг відповідно до діючої ліцензії Перерозподіл ліцензованого обсягу за Переліком галузей знань та 

спецальностей 2015 року 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код 

найменування 

напрямку 

підготовки 

(спеціальності

) 

Ліцензований обсяг Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та 

найменування 

галузі знань 

Ліцензований обсяг 

Очна форма 

Навчання 

(денна, вечірня) 

Заочна форма 

навчання 

(дистанційна) Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Вечірня 

форма 

навчання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1201 

Медицина 

 

5.12010101 

«Лікувальна 

справа» 

 

5.12010102 

«Сестринська 

справа» 

 

60 

 

 

 

140 

 

__ 

 

__ 

 

22 

Охорона 

здоров’я  

 

223 

«Медсестринство» 

 

200 

 

___ 

Всього: 200  Всього: 200  
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    У  травні 2018 року розпочато процедуру приєднання Генічеського 

медичного училища до Херсонського державного університету в якості 

структурного підрозділу ( рішення Загальних зборів трудового коллективу 

Генічеського медичного училища від 26.04.2018  та  Конференції трудового 

коллективу Херсонського державного університету від 10.05. 2018 року) 

   

Профорієнтаційна робота 

 
Профорієнтаційна робота входить у загальну систему роботи із ідейно-

морального виховання молоді. Наказом директора училища викладачі 

Генічеського медичного училища закріплюються за школами м. Генічеська та 

за окремими районами, де вони протягом року проводять профорієнтаційну 

роботу. 

Форми проведення профорієнтаційної роботи: 

-проведення Дня відкритих дверей для випускників шкіл міста та району з 

метою ознайомлення їх з умовами вступу до училища, умовами навчання, 

побуту і відпочинку студентів, з матеріальною базою училища; 

-проведення зустрічей з випускниками училища - медсестрами, фельдшерами 

та лікарями Генічеської ЦРЛ; 

-підготовка і проведення лекцій для батьків в педагогічних лекторіях 

загальноосвітніх шкіл міста; 

-друкування в міських, районних газетах, газеті «Новий день» матеріалів з 

життя училища; 

-публікація матеріалів про проведені заходи в училищі на офіційному сайті 

училища, на офіційному сайті управління освіти і науки Херсонської державної 

адміністрації та на місцевому сайті Генічеська «Новий візит»; 

-запрошення учнів міста на виховні заходи, тематичні вечори та вечори 

відпочинку, спортивні змагання, конкурси, які проводяться в училищі; 

-розповсюдження в лікувальних закладах і школах області оголошення про 

умови прийому до училища, викладання їх на веб-сайти училища. 

Проведення вступних іспитів 

 

У своїй роботі приймальна комісія керувалась наступними нормативними 

документами: 

1. Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста в 2017, затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України № 599 від 14 квітня 2017 року, зареєстрованих у Міністерстві 

юстиції України 13 травня 2017 року за  

№ 610/30478. 

2. Примірним положенням про приймальну комісію вищого навчального 

закладу України , затвердженим на засіданні педагогічної ради (протокол № 4 

від 12 червня 2017 року). 

3. Правилами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста у Генічеському медичному училищі Херсонської 
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обласної ради в 2017 році  (затверджені 9.06.2017 року) 

4. Планом заходів Генічеського медичного училища Херсонської обласної 

ради з профорієнтаційної роботи по прийому студентів на 2017-2018 

навчальний рік. 

5. Планом заходів приймальної комісії щодо підготовки та проведення 

прийому нового контингенту до Генічеського медичного училища Херсонської 

обласної ради на 2017-2018 навчальний рік. 

6. Положенням про приймальну комісію Генічеського медичного училища. 

7. Наказом № 42-с від 16 лютого 2016 року «Про затвердження апеляційної, 

відбіркової та предметно-екзаменаційної комісії на 2017-2018 навчальний рік 

на період проведення конкурсу щодо зарахування на навчання, вступних 

випробувань, співбесіди». 

8. Положенням про апеляційну комісію при вступі до Генічеського 

медичного училища Херсонської обласної ради. 

9. Положенням про проведення вступних випробувань з української мови у 

формі екзамену (диктант) вступників Генічеського медичного училища 

Херсонської обласної ради та системою оцінювання їх знань. 

10. Положенням про проведення конкурсу сертифікатів Українського центру 

оцінювання якості освіти при вступі до Генічеського медичного училища 

Херсонської обласної ради. 

11. Положенням про проведення вступних іспитів з української мови і 

літератури. 

12. Положенням про проведення вступного випробування з біології при 

вступі на спеціальність «Сестринська справа» фах медична сестра-масажист. 

13. Положенням про порядок проведення тестування з біології вступників на 

основі повної загальної середньої освіти. 

14. Положенням про співбесіду. 

15. Положенням про предметні екзаменаційні комісії 

16. Положенням про порядок проведення тестування з біології вступників на 

основі базової загальної середньої освіти. 

17. Положенням про порядок проведення тестування з української мови і 

літератури вступників на основі повної загальної середньої освіти. 

 

 Результати прийому у 2017 році Генічеського медичного училища Херсонської 

обласної ради   
№ 

з/

п 

Назва 

навча

ль- 

ного 

закла

ду 

Г
ал

у
зь

  
зн

ан
ь
, 

сп
е
ц

іа
л
ь
н

іс
ть

 

Перелік  

спеціалізацій 

Прийом 

В
сь

о
го

 п
р

и
й

н
я
то

 

Б
ю

д
ж

е
т 

К
о

н
тр

ак
т 

На базі 9 кл. На базі 11 кл. 

Д
іт

и
-с

и
р

о
ти

 

Д
іт

и
 і

н
в
а
л
ід

и
 

Цільовий 

прийом 

В
сь

о
го

 

Б
ю

д
ж

е
т 

К
о

н
тр

ак
т 

В
сь

о
го

 

Б
ю

д
ж

е
т 

К
о

н
тр

ак
т 

П
л
ан

 

П
р

и
й

н
я
то

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 



6 

 
1.  

Г
ен

іч
ес

ь
к
е 

м
ед

и
ч

н
е 

у
ч

и
л

и
щ

е
 

Х
ер

со
н

сь
к
о

ї 
о

б
л
ас

н
о

ї 
р

ад
и

 

2
2

 О
х

о
р

о
н

а 
зд

о
р

о
в
’я

  
 

2
2

3
 «

М
ед
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н
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о

 

 Лікувальна 

справа 

27 27  - - - 27 27 - 1 - - - 

2.  Сестринська 

справа 

39 22 17 39 22 17 - - - 1 - - - 

3.  Медсестра – 9 

клас  

39 22 17 39 22 17 - - - 1 -  - 

4.  Медсестра – 11 

клас 

- - - - - - - - - - - - - 

5.  Медсестра – 

масажист 

15 14 1 - - - 15 14 1 1 15 - - 

Всього по училищу 81 63 18 39 22 17 42 41 1 3 15 - - 

 

 

На спеціалізацію «Лікувальна справа» (кваліфікація фельдшер)  план 

держзамовлення складав 30 осіб.  

На спеціалізацію «Лікувальна справа» зараховано:    - -  

на бюджетній основі – 27 осіб; 

- на контрактній основі – 0 

На спеціалізацію «Сестринська справа» на основі базової  загальної 

середньої освіти  план держзамовлення  складав  22 особи. 

На спеціалізацію «Сестринська справа» на основі базової загальної 

середньої освіти зараховано: 

- На бюджетній основі-22 особи; 

- На контрактній основі-17 осіб 

- На спеціалізацію «Сестринська справа» (кваліфікація медсестра-

масажист ) подано 15 заяв. План набору – 14 осіб. Прийнято - 15 осіб. 

(1-контракт) Абітурієнти (інваліди І-ІІ групи з вадами зору) проходили 

медично- відбіркову комісію 

Всього до медичного училища зараховано: 81 особа, із них: на бюджетну 

форму навчання 63 осіб та 18 осіб на контрактну форму навчання.  

 

Контингент студентів 

 

Контингент студентів формується на базі повної середньої освіти та на 

основі базової загальної середньої освіти. Кількість студентів на початку 2017-

2018 н.р. складала –248, з них 80 навчалось на відділенні «Лікувальна справа» 

та 168—на відділенні «Сестринська справа». 

 Протягом року було відраховано 21 студентів, з них 13 навчалось на 

відділенні «Лікувальна справа» та 8—на відділенні «Сестринська справа». 

 За власним бажанням відраховано 8 студентів: 5 навчалися на відділенні 

«Лікувальна справа» та 3—на відділенні «Сестринська справа». 
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За невиконання навчального плану відраховано 8 студентів (3 навчалися на 

відділенні « Сестринська справа», 5- « Лікувальна справа») 

 За невчасне повернення з академвідпустки відрахований  1 студент 

(«Лікувальна справа»). Вчасно не приступили до занять – 2 студента 

(«Лікувальна справа») 

     

 

 

У 2017-2018 навчальному році було випущено молодших спеціалістів: на 

відділенні «Лікувальна справа» 22 фельдшера, на відділенні «Сестринська 

справа» 38 медсестер та 9 медсестер-масажистів. 

Дипломи з відзнакою одержали 8 випускників, з них: 3 фельдшера, 2 

медичні сестри та 3 медсестри - масажиста. 

Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного 

кваліфікаційного екзамену, що включає стандартизований тестовий державний 

екзамен «Крок М» та практичний екзамен з виставленням єдиної оцінки. 

  За результатами тестування у 2018 році загальний показник склав 83,9%. 

Найвищий показник з  хірургічних хвороб (87,3%), найнижчий - з акушерства 

та гінекології (80,1%). 

Серед випускників 2018 року нема тих, у кого був би загальний тест 

100%. 6 випускників (27,3 %) мають 100% показники з окремих дисциплін. 

Серед випускників відсутні такі, що не склали ліцензійний інтегрований 

екзамен. 

До ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок М. Сестринська справа» у 

2018 році допущено 40 випускників. 

За результатами тестування у 2018 році загальний показник склав 78,1%. 

Найвищий показник з медсестринства в хірургії (83,3%), найнижчий - з 

невідкладних станів (71,4%). 

Серед випускників 2018 року нема таких, у кого був би загальний тест 

100%. 5 випускників (12,5%) мають 100% показники з окремих дисциплін. 

Серед випускників є такі, що не склали ліцензійний інтегрований 

екзамен. Це Зайцова Анна та Редько Тетяна. 

Результати продемонстровані в таблицях 

Результати ліцензійного екзамену «Крок М.Сестринська справа» 
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1 40 78,1 81,2 80,9 83,3 76,8 79,6 71,4 75,9 77,7 79,6 77,7 78,4 

 

 Результати ліцензійного екзамену «Крок М.Лікувальна справа» 

 
№ К і л ь к і с т ь  с т у д е н т і в
 

Тест Субтести (%) 
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1 22 83,9  84,4  87,1  87,3  86,9  80,1  84,1 81,0 

 

  

 Державні іспити витримали 69 студентів, їм присвоєна кваліфікація 

фельдшера, сестри медичної, медичної сестри-масажиста. Дві студентки 

відділення « Сестринська справа» не склали Крок М.  
      

Якісна успішність при складанні державного екзамену студентами 

спеціальності «Лікувальна справа» становить 72,7%; спеціальності 

«Сестринська справа» – кваліфікація сестра медична – 62,5%, кваліфікація 

сестра медична-масажист – 100,0%. Загальний якісний показник по 

навчальному закладу – 70,4%.  

 

 
 

Організація навчального процесу в Генічеському медичному училищі 

Херсонської обласної ради та її особливості  

 

Організація навчально-виховного процесу в Генічеському медичному 

училищі Херсонської обласної ради здійснюється згідно з вимогами чинного 

законодавства про освіту в Україні. Педагогічний колектив училища в 2017-

2018 н.р. працював над втіленням у навчальний процес таких завдань: 

-підготуватися до складання ліцензійних інтегрованих екзаменів 

Крок М Лікувальна та Сестринська справа; 

-провести науково - методичну конференцію викладачів та  

педагогічні читання; 

-провести заплановані відкриті заняття і тижні з дисциплін; 

-провести атестацію викладачів; 

-впроваджувати інноваційні технології в навчально- виховний 

процесс. 

Навчальний процес в Генічеському медичному училищі Херсонської 

обласної ради здійснювався згідно навчальних планів і програм відповідно до 

кожної спеціалізації. На основі розрахунків семестрового навантаження було 

сплановано графік навчального процесу, за яким визначалися тривалість 

періоду занять, терміни проведення виробничих та переддипломних практик, 

екзаменаційних сесій, державної атестації та канікул. Облік виконання 

педнавантаження викладачів, виконання навчальних планів і програм 

здійснювалися систематично.  
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В Генічеському медичному училищі Херсонської обласної ради навчальний 

процес здійснювався у таких формах: теоретичні, семінарські, практичні 

заняття, виробнича та переддипломна практики, самостійна позааудиторна 

робота студентів тощо. Навчальний процесс включає крім цих основних форм 

традиційної організації навчального процессу систему контроля, дослідну і 

самостійну роботу студентів. Навантаження студентів розподілено рівномірно і 

становить 30-36 годин на тиждень. 

Теоретичні та практичні заняття забезпечуються методичними 

комплексами, до складу яких входять: 

- робоча навчальна програма з дисциплін; 

- навчально-методичні карти занять; 

- методичні розробки окремих занять відповідно до спеціальності; 

- методичні розробки та рекомендації для самостійної позааудиторної 

роботи студентів; 

- роздавальний та дидактичний матеріал, тести, ситуаційні задачі для 

поточного, тематичного, підсумкового контролю знань студентів; 

- тексти лекцій; 

- інструкції до практичних занять; 

- додаткові матеріали, що доповнюють теми підручника, методичні 

добірки до теми тощо. 

На поглиблення та узагальнення професійних знань викладачів 

навчальних закладів була спрямована тематика засідань педагогічних рад, а 

саме: 

-Впровадження інноваційних технологій в навчальний процесс - один з 

факторів конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів; 

-Використання методики інтерактивного навчання на заняттях циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки; 

-Безперервність формування професійних вмінь і навичок - важливий 

фактор практичної підготовки майбутніх спеціалістів; 

-Використання проекційної мультимедійної техніки на заняттях клінічних 

дисциплін; 

-Використання імітаційних методів активного навчання на заняттях з 

дисциплін педіатричного циклу. 

 Згідно вимог "Положення про Державну підсумкову атестацію студентів 

із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня 

акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної 

середньої освіти", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 07.07.2010 №675, наказу Міністерства освіти і науки України "Про 

проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних 

закладах, у 2016-2017 навчальному році № 1/9-149 від 13 .03.2017  в 

Генічеському медичному училищі була проведена державна підсумкова 

атестація з таких предметів: математика, біологія. 

Державна підсумкова атестація з української мови проведена у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання.  



10 

 

До державної підсумкової атестації з біології було допущено 34 студента, 

до державної підсумкової атестації з української мови та математики 33 

студента. 

Державна підсумкова атестація з біології проведена у письмовій формі 

(тестові завдання). Результати робіт свідчать, що студенти оволоділи знаннями 

з біології в межах достатнього і середнього рівнів з наступних тем: 

«Молекулярний рівень організації життя», «Надорганізмові види життя», 

«Клітинний рівень організації життя». Виявились труднощі при розв’язування 

задач з молекулярної біології та генетики.  

Студенти показали достатній рівень знань з математики: з І рівнем 

завдань справились всі, добре були розв’язання завдання на такі теми: 

«Квадратні рівняння», «Побудова графіків тригонометричних функцій», 

«Обчислення площі підграфіка функцій», ІІІ рівень виконала незначна частина 

студентів. 

Державну підсумкову атестацію склали з такими результатами: 
 

Група Відм. Добре Задовільно Незадов. 
Кількість 

студентів 

Якісний 

показник 

Середній 

бал 

Українська 

мова 
1 6 18 8 33 21,2 5,4 

Математика 4 12 16 1 33 48,5 6,2 

Біологія 3 12 19 - 34 45,5 6,6 

 

Літню екзаменаційну сесію в Генічеському медичному училищі ХОР 

складали 152 студента. З них 49 студенти навчаються на відділенні «Лікувальна 

справа» та 103 студентів  на відділенні «Сестринська справа». Якісний 

показник здачі літньої сесії на відділенні «Лікувальна справа» складає 57,1%, 

на відділенні «Сестринська справа» 48,6%. Абсолютний показник успішності 

по училищу складає 91,4%, якісний показник – 51,3 %, середній бал – 3,5. На 

«5» іспити склали 29 студента: 11 фельдшерів та 18 медичних сестер. На «5» та 

«4» іспити склали 49 студенти: 17 фельдшерів та 32медичних сестер. На «5», 

«4» та «3» іспити склали 61 студенти: 19 фельдшерів та 42 медичних сестер. 

Оцінки «2» на іспитах отримали 13 студентів. 

 

Робота відділення післядипломної освіти 

 

Післядипломна освіта молодших медичних спеціалістів – це спеціалізоване 

вдосконалення освіти та професійної підготовки фахівців шляхом поглиблення, 

розширення і оновлення професійних знань, умінь і навичок для отримання 

іншої спеціальності та професії на основі здобутого раніше освітньо-

кваліфікаційного рівня та практичного досвіду. 

Післядипломна освіта молодших медичних спеціалістів включає: 

-спеціалізацію – набуття особою здатності виконувати окремі завдання та 

обов’язки, які мають особливості в межах спеціальності; 



11 

 

-підвищення кваліфікації ( розширення профілю, удосконалення) – набуття 

особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах 

спеціальності. 

На відділенні післядипломної освіти у 2017-2018( вересень 2017р.- 

червень 2018р.) навчальному році на циклах спеціалізації з лікувального 

массажу пройшли підготовку 53 слухача, на циклах удосконалення -140 

слухачів, з них медичні працівники Генічеського району – 126, 

Нижньосірогозького-1 Новотроїцького – 13. 

По циклам удосконалення і спеціалізації: медсестер дитячих відділень 

(удосконалення)-9; медсестер дошкільних закладів(удосконалення)-9; 

медсестер терапевтичних відділень (удосконалення)– 23; медсестер хірургічних 

відділень( удосконалення)-7, фельдшерів ФАПів і амбулаторій(удосконалення)-

24, медсестер терапевтичних дільниць і відділень 

профілактики(удосконалення)-36, медсестер загальної практики сімейної 

медицини (удосконалення)- 21, медсестер педіатричних дільниць та відділень 

профілактики (удосконалення) -11. 

Після проходження циклів спеціалізації та удосконалення всі слухачі 

успішно склали іспит у вигляді тестового контролю і отримали свідоцтво про 

підвищення кваліфікації встановленого зразка. 

Метою післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів є 

забезпечення потреб галузі в кваліфікованих фахівцях з високим рівнем 

професіоналізму, здатних компетентно і відповідально виконувати завдання та 

обов’язки, впроваджувати новітні технології надання медичної допомоги 

населенню. 

Необхідний рівень кваліфікації молодших спеціалістів забезпечується 

періодичністю навчання, поєднанням різних форм, систематичною самоосвітою 

та постійною практичною роботою за отриманою спеціальністю. 

Планування роботи курсів підвищення кваліфікації на 2018-2019рр. 

відбувається з урахуванням потреб медичних закладів Херсонської області.  

Нині колектив закладу активно впроваджує в навчальний процес сучасні 

освітні технології та передовий педагогічний досвід. Адміністрація підтримує і 

сприяє праці педагогів-ентузіастів, створює належні умови для продукування та 

генерації новий ідей. 

Перед педагогічним колективом постають наступні завдання: 

1. Підвищення якості освіти загальноосвітньої та професійної підготовки 

студентів. 

2. Впровадження новітніх, інформаційних, прогресивних педагогічних 

технологій. 

3. Активізація науково – дослідницької діяльності педагогічних працівників 

та студентської молоді. 

4. Формування високого рівня професійної культури майбутніх спеціалістів. 

 

Робота бібліотеки 

 



12 

 

      Бібліотека одна з важливих ділянок роботи училища. Вона спрямовує свою 

діяльність на популяризацію літератури з медицини, історії України, культури, 

традицій, звичаїв українського народу серед студентів і викладачів. Основними 

напрямками роботи бібліотеки є:  

- забезпечення якісного інформаційно-методичного супроводу навчально-

виховного процесу 

- популяризація книги. 

За звітний період бібліотека придбала 64 примірники, медичної 62 

примірника з яких 4 на електронних носіях. Всього на суму 8631 грн. 45 коп. 

(на електронний носіях 4 примірники на суму 280 грн.) 

Книжковий фонд становить – 30322 примірника. 

З них медичної – 12262 примірника 

Навчальної – 13170 примірника 

Художньої – 4890 примірника 

Підручників на електронних носіях – 79 примірників 

Періодичних видань – 2 назви 

Вилучено з фонду – 218 примірників 

Бібліотека обслуговує – 341 особу. 

З них студентів – 251 особа 

Викладачів – 55 осіб 

Інші – 35 осіб 

Бібліотекарі використовують індивідуальні, групові та масові форми 

роботи.  

Ефективними формами інформування є бібліографічні огляди нових 

надходжень, організація книжкових виставок.  

Для оптимізації розповсюдження навчальної інформації, також широко 

використовуються сучасні технології: комп’ютери, відео, вай-фай зв'язок. На 

сучасних носіях розповсюджуються як підручники (документи, диски) так і 

навчальні записи на відео на аудіо носіях. Якими студенти користуються на 

практичних заняттях.  

Один з важливих напрямків роботи бібліотеки є суспільно-масова робота. 

Згідно з планом ми проводили бесіди, бібліотечні уроки, виховні години на 

актуальну тему.  

 

Закріплення базових лікувальних установ за навчальними закладами та 

матеріально-технічне забезпечення навчально - виховного процесу 

 

На підставі діючого наказу МОЗ від 07.12.2005 року №690, наказом 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 28.09.2016 року № 

586-к «Про закріплення лікувально - профілактичних закладів, як  баз 

навчально-виробничої та переддипломної практики за студентами Генічеського 

медичного училища на 2017-2022 роки» за училищем закріплено 25 лікувально-

профілактичних установ, на яких проводиться клінічний етап практичного 

навчання - виробничі та переддипломні практики. Було укладено договори про 
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співпрацю з 12 ЦПМСД, 11 ЦРЛ, 1 міської лікарнею, та з КЗ «Обласний 

територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" 

ХОР.  

Перелік баз практики:  

- КЗ «Генічеська ЦРЛ»  

- КЗ «Генічеський ЦПМСД» 

- КЗ «Іванівська ЦРЛ»  

- КНП «Іванівський РЦПМСД» 

- Каланчацька ЦРЛ  

- Каланчацький ЦПМСД 

- Каховська ЦРЛ  

- Каховський РЦПМСД 

- КЗ «Центральна міська лікаря м. Нова Каховка» 

- КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Нова Каховка» 

- Великоолександрівська ЦРЛ 

- КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Великоолександрівського району» 

- Новотроїцька ЦРЛ  

- Новотроїцький ЦПМСД 

- КЗ «Верхньорогачицька ЦРЛ» 

- КННП «Верхньорогачицький ЦПМСД» 

- Нижньосірогозька ЦРЛ 

- Нижньосірогозький ЦДМСД 

- Горностаївська ЦРЛ  

- Горностаївський ЦПМСД 

- КЗ «Скадовська ЦРЛ»  

- КЗ «Скадовський ЦПМСД» 

- Чаплинська РЛ  

- КЗ «Чаплинський РЦПМСД» 

- КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф». 

Оформлені паспорта баз, заключені угоди з безпосередніми керівниками на 

базах практики, розроблені комплекси методичного забезпечення виробничої та 

переддипломної практик. На практичних базах діють навчальні кімнати, де 

методичні і безпосередні керівники практики проводять консультації, 

перевіряють практичні навички, засвоєнні студентами та щоденники практики. 

Навчальні кімнати оформлено відповідно до сучасних вимог. 

 

Організація практичного навчання 

 

Організація практичного навчання в Генічеському медичному училищі 

здійснюється у відповідності до наказу Міністерства освіти України № 93 від 

08.09.93 р. «Про затвердження Положення про проведення практики 

студентами вищих навчальних закладів України», зареєстрованому в 
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Міністерстві юстиції України 30.04.93 р. № 35 та наказу МОЗ України № 690 

від 7.12.2005 року «Про затвердження  Положення про організацію та 

проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

10.01.2006 р. № 7/11881.  

Практичне навчання в училищі включає: 

-навчальну практику; 

-виробничу практику; 

-переддипломну практику. 

Навчальна практика передбачає проведення занять у кабінетах доклінічної 

підготовки училища та в навчальних кімнатах, які функціонують на базі 

Генічеської ЦРЛ, у відділеннях: терапевтичному, дитячому, інфекційному, 

патологоанатомічному, травматологічному (всього 5 кімнат). 

Відповідно до вимог навчальних планів для спеціалізацій «Лікувальна 

справа» та «Сестринська справа» в училищі створені та функціонують 23 

кабінети, які паспортизовані. В наявності перелік функціональних обов’язків 

викладачів, зав. кабінетами, лаборантів. Ведуться журнали інструктажу 

студентів з техніки безпеки, охорони праці та протипожежної безпеки у 

кожному кабінеті. 

Кабінети відповідають державним санітарним нормам, що регламентують 

порядок проведення освітньої діяльності. 

Забезпеченість апаратурою, інструментами, муляжами, матеріалами для 

роботи студентів у кабінетах – 85-90%. Кращими по забезпеченості робочих 

місць є кабінети акушерства та гінекології, планування сім’ї, внутришньої 

медицини, анатомії та фізіології, основ сестринської справи, мікробіології, 

хірургії, фармакології, педіатрії. 

З метою покращання матеріального забезпечення кабінетів, навчальних 

кімнат у 2017-2018 н.р. за рахунок позабюджетних коштів училищем було 

придбано 6 тонометрів, предмети догляду за хворими, 6 масажних столів на 

загальну суму 27560 гр.; здійснено косметичний ремонт 3 кабінетів доклінічної 

підготовки; створено новий кабінет "Сімейна медицина". 

Ефективності практичного навчання сприяє використання сучасних 

технологій. 

У Генічеському медичному училищі Херсонської обласної ради є кабінет, 

оснащений сучасною комп’ютерною технікою. Студенти та викладачі мають 

доступ до 10 навчальних та контролюючих програм, електронних підручників, 

є вихід до мережі Інтернет. 

Комп’ютерами оснащені такі кабінети доклінічної підготовки: 

«Тренажерний», «Догляд за хворими», «Невідкладні стани в педіатрії», 

«Хірургія», «Внутрішня медицина», «Планування сім’ї», «Акушерство та 

гінекологія». 

Учбові фільми на практичних заняттях переглядаються студентами у 

читальній залі. При проведенні практичних занять та лекцій викладачі 

використовують 2 комплекта пересувної техніки (ноутбук, проектор). 
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В кожному кабінеті є в наявності набори тематичних СД-R дисків, які 

постійно поповнюються, в тому числі шляхом виконання студентами 

самостійної роботи. В бібліотеці училища також знаходиться комплект фільмів 

на електронних носіях. 

З метою покращення умов практичного навчання студентів проведений 

косметичний ремонт в кабінетах: масажу, невідкладних станів в хірургії, 

стоматологічних захворювань; ремонт учбової кімнати в інфекційному 

відділенні Генічеської ЦРЛ. Викладачами ведеться робота щодо створення 

учбових відеоматеріалів – посібників для поповнення оснащення «Кабінету 

симуляційного навчання». 

Оснащення кабінетів доклінічної підготовки відповідає паспортам кабінетів. 

З метою контролю якості практичної підготовки студентів проводилися 

зрізи знань з основних клінічних дисциплін на ІУ курсі відділення «Лікувальна 

справа» перед початком переддипломної практики. Зрізи знань проводилися у 

формі медичного квесту, дякуючи чому іспит пройшов дуже цікаво та жваво. 

Також зрізи знань проводилися на ІІІ курсі відділень «Сестринська справа» 

(31м/с), «Лікувальна справа»(31 ф) наприкінці VI семестру та на ІУ курсі 

відділення «Сестринська справа» наприкінці VІІ семестру з дисциплін 

«Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в педіатрії», «Медсестринство у 

внутришній медицині». 

Зрізи знань проводилися по білетах, що складалися з 3-х практичних 

питань. 

Для вдосконалення практичної роботи студентів та її активізації на 

відділеннях «Лікувальна справа» та «Сестринська справ» проводилися 

конкурси фахової майстерності випускників.  

Переддипломна практика є обов′язковим завершальним етапом навчання і 

проводиться після засвоєння студентами теоретичного курсу навчання і 

проходження практик відповідно до програми і навчального плану. Студенти, 

які мають академічну заборгованість, до проходження переддипломної 

практики не допускаються. 

Переддипломна практика проводиться на базах практики або за місцем 

майбутньої роботи молодих спеціалістів. До переддипломної практики були 

допущені всі студенти випускних груп. Під час переддипломної практики 

студенти виконують обсяг роботи у відповідності із визначеною 

кваліфікаційною характеристикою даної спеціальності. 

Згідно аналізу підсумків переддипломної практики, у звітньому році на 

фельдшерському відділенні якісна успішність покращилась, та становить 86% 

проти 74% у минулому навчальному році; середній бал зріс з 3,8 до 4,1. На 

медсестринському відділенні, якісна успішність погіршилась з 79% у минулому 

навчальному році до 70% у звітньому; середній бал залишился на тому самому 

рівні - 3,9. На медсестринському відділенні (кваліфікація медсестра – 

масажист) якісна успішність погіршилась з 100% до 78%.  

Загальна якісна успішність знизилась з 80% до 76%, середній бал залишився 

4,0.  
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Організація роботи предметних гуртків та науково- дослідної роботи 

 

В Генічеському медичному училищі працюють 13 предметних гуртків з 

циклів професійної, гуманітарної та соціально - економічної і природничо - 

наукової підготовки. 

В гуртках училища в звітньому році займалися 93 студентів, що складає 

38 % від загальної кількості студентів. 

Гурткова робота – один з активних методів навчання, який дає великий 

позитивний наслідок і відповідає останнім тенденціям у розвитку освіти. 

Гурткова робота найбільш вдало втілює ідею випереджувальної освіти, яка 

націлена на розвиток творчих здібностей, допомагає студентам збагнути 

необхідність навчатися впродовж життя і постійно підвищувати свій 

кваліфікаційний рівень. 

Організація гурткової роботи стимулює використання студентами засобів 

телекомунікацій, які реалізують інформаційний обмін на рівні спілкування 

через комп’ютерні мережі, що відповідає останнім вимогам організації 

навчального процесу.  

Гуртки відвідують студенти, що виявляють інтерес до професії, творчо 

ставляться до майбутньої спеціальності. 

Залучення студентів до наукової роботи є одним з головних напрямків 

формування якісного рівня освіти, який задовольняє потреби майбутніх 

спеціалістів в інтелектуальному і професійному розвитку. Важливо не стільки 

дати студентам у короткий термін максимум інформації, скільки навчити 

самостійно орієнтуватись у потоках інформації та ефективно її 

використовувати. 

А це стає можливим тільки через набуття досвіду творчої та наукової 

роботи у процесі навчання в училищі. 

Гуртківці училища зробили власноруч багато цікавих тематичних поробок з 

різноманітного підручного матеріалу. В травні цього року в училищі 

проводився конкурс - захист науково - дослідних робіт студентів, на якому 

підводилися підсумки творчої діяльності гуртківців протягом навчального року. 

Головна мета конкурсу: виявлення і підтримка обдарованих студентів. 

 Серед робіт гуртків науково - природничих дисциплін І місце посіла робота 

гуртка фармакології (керівник Семенов Р.В.) «Активоване вугілля – 

універсальний помічник при багатьох захворюваннях». 

Серед робіт гуртків професійно - орієнтованих дисциплін кращою була 

робота гуртка акушерства та гінекології (керівник: Загородня О.В.) 

«Порівняльний аналіз виникнення мимовільних викиднів залежно від чинників 

та вікових періодів життя жінки».  

Ці роботи  увійшли у збірку тез кращих науково – дослідних робіт гуртківців 

медичних ВНЗ Херсонської області. 

В наступному навчальному році з метою покращення умов практичного 

навчання плануємо провести косметичний ремонт у кабінетах: «Сестринська 
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справа», «Планування сім’ї», «Анатомія та фізіологія», «Невідкладні стани в 

педіатрії». 

Заплановано косметичний ремонт учбових кімнат в неврологічному та 

патологоанатомічному відділеннях Генічеської ЦРЛ. 

Крім того, плануємо продовжувати поповнювати кабінети сучасною 

наочністю згідно норм забезпечення, дооснастити сучасними меблями кабінети 

акушерства і гінекології, кабінети сестринської справи, кабінет планування 

сім’ї. 

Подано заявки на придбання комп’ютерів для кабінетів доклінічної 

підготовки. 

Колектив училища продовжує працювати над поповненням та 

покращенням методичного забезпечення занять та пошуком нових форм 

роботи. 

 

Науково - методична робота 

 

У комплексі завдань методичної роботи пріоритетними були: 

 удосконалення навчально-методичного забезпечення та методики 

його використання; 

 застосування сучасних технологій навчання та виховання; 

 системна робота, яка забезпечує підвищення кваліфікаційного рівня 

викладача; 

 накопичення та запровадження кращого педагогічного досвіду. 

«Від творчого працюючого викладача - до творчого колективу» - це домінанта в 

діяльності  нашого навчального закладу. 

 Науково-методична діяльність училища базується на принципах 

науковості, індивідуалізації, актуальності, системності. 

     Основними напрямками науково-методичної роботи є: 

- Організація науково-дослідницької діяльності викладачів і студентів. 

- Інноваційні підходи до організації навчання. 

- Оновлення і удосконалення навчально-методичної  документації. 

- Атестація педагогічних працівників. 

- Підвищення кваліфікації викладачів. 

- Вивчення, удосконалення, розповсюдження передового педагогічного 

досвіду. 

- Модернізація навчально-методичної бази. 

- Участь у внутрішньоучилищному контролі. 

Вся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на 

розв’язування основної навчально-методичної проблеми забезпечення 

оптимального рівня професійної підготовки та майбутньої виробничої 

діяльності випускників. 

    У розв'язанні усіх цих питань бере участь методична рада. Всі циклові 

комісії, кожен викладач планують свою роботу відповідно до науково-

http://www.shevchenkove.org.ua/metodrobota/oglyad/best/index.htm
http://www.shevchenkove.org.ua/metodrobota/oglyad/best/index.htm
http://www.shevchenkove.org.ua/metodrobota/oglyad/best/index.htm
http://www.shevchenkove.org.ua/metodrobota/oglyad/best/index.htm
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методичної проблеми. Працює методична рада з числа завідувачів відділень, 

голів циклових комісій,  викладачів-методистів. 

Проводяться  психолого-педагогічні семінари, педагогічні читання, круглі 

столи, тренінги, майстер-класи. Викладачі училища впроваджують в роботу 

інформаційно-комунікативні технології навчання.  

  У цьому році пройшли педагогічні читання на тему: «Формування культури 

спілкування,безпечного толерантного середовища та інформаційної культури 

учасників навчально-виховного процесу» та науково-методична конференція: 

«Методична культура викладача- запорука педагогічної майстерності». 

Окремим розділом методичної роботи є праця з молодими викладачами. 

З цією метою продовжує працювати школа викладача-початківця.  

В училищі велика роль приділяється професійному потенціалу педагогів, 

пошуку ефективних форм, методів організації навчально-виховного процесу, 

виробленню оригінального педагогічного стилю, розробки, моделювання, 

апробації, корекції та реалізації освітніх технологій. З цією метою створено 

«Школу педагогічної майстерності». Планування роботи здійснюється на 

основі діагностування актуальних питань педагогіки і методики організації 

навчально-виховного процесу, вивчення та ознайомлення з сучасними 

інноваційними технологіями навчання і виховання, впровадження в навчально-

виховний процес ефективних методик та методичних прийомів, вивчення та 

впровадження в практику передового педагогічного досвіду, сучасних 

виробничих та педагогічних технологій навчання та виховання. 

З метою удосконалення фахової майстерності педагогічних працівників, 

підвищення рівня методичної роботи, створення умов для поширення кращого 

педагогічного досвіду та новітніх технологій в училищі проведені методичні 

виставки «Найкращі методичні розробки», «Друковані роботи викладачів», 

«Захоплення наших викладачів». Велика увага приділяється і такій форми, як 

взаємовідвідування занять, що є не тільки школою обміну досвідом 

викладання дисциплін, а й одним із практичних шляхів встановлення 

міжпредметних зв’язків. 

Предметні (циклові) комісії очолюють досвідчені викладачі, які 

безпосередньо здійснюють науково-методичне забезпечення навчального 

процесу відповідно до вимог освітньо-професійних програм зі спеціальностей. 

Важливою формою втілення у практику передового педагогічного досвіду є 

тижні циклових комісій (відкриті уроки, випуск газет, бюлетенів, зустрічі з 

цікавими людьми).У 2017-2018 навчальному році проводилися предметні тижні 

з таких дисциплін: 

тиждень гуманітарної і соціально - економічної підготовки 

(відповідальні Грекова А.М., Семенова Л.В., Скорик В.П., Хіоара Т.А.) 

- тиждень фізичного виховання (відповідальний Черняєв Д.С.) 

-  предмету «Біологія» і дисципліни «Мікробіологія» 

( відповідальний Удод О.В)   

- дисципліни «Педіатрія» (відповідальний Вілянська Л.В.)  

- дисципліни «Фізіологія», «Ріст і розвиток», «Анатомія» 
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 ( відповідальні Удод Т.Б., Піжук Л.С., Солоп О.В.) 

- дисципліна «Внутрішня медицина» (відповідальні Шамраєнко С.О., 

РогозінаО.П., Гладишев М.В.) 

- тиждень хірургії і ВМП (відповідальний Білонога Т.В.) 

- дисципліна «Математика», «Інформатика» (відповідальний Толмачова 

Т.І.)  

- дисципліна «Фармакологія» (відповідальний Бєлан С.М.) 

 На сьогоднішній день педагогічні працівники активно здійснюють свою 

видавничу діяльність. У цьому навчальному році посібники видані 

викладачами: Антропов Ю. І., Бойко З.М., ВілянськаЛ.В., ЛихацькаВ.В., 

Грекова А.М., Шамраєнко С.О.,Ілларіонова О.О.,Кохановська Т.І. 

З метою заохочення викладачів і їх стимулюванню до педагогічної 

діяльності в училищі вже другий рік проводиться визначення за рейтинговою 

книжкою «Найкращого викладача» та анкетування студентів і визначення 

номінації «Найкращий викладач за думкою студентів». 

Методичний кабінет сприяє впровадженню науково-педагогічних знань, 

нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.  

 

 

 
ВИХОВНА РОБОТА 

 

У Генічеському медичному училищі Херсонської обласної ради 

сформована чітка система виховної роботи, що орієнтована на підготовку 

фахівців, здатних забезпечити розвиток, збагачення, збереження національної 

культури й природного середовища. Виховна робота проводиться згідно з 

планом виховної роботи училища. Реалізація завдань виховної роботи 

передбачала пріоритетні напрями національно-патріотичного, морально-

правового, художньо-естетичного, трудового, фізичного, екологічного 

виховання і здійснювалася за такими аспектами:   

 організаційно-методологічне забезпечення; 

  культурно-просвітницька робота та організація студентського 

 дозвілля;  національне виховання; 

  соціально-виховна робота; 

  робота органів студентського самоврядування. 

Педагогічний колектив працював над проблемним питанням виховної 

роботи: «Використання передових технологій виховного процесу як умови для 

повноцінного розвитку студентів, становлення творчої особистості з постійною 

потребою в самореалізації та самовдосконаленні». 

Керівниками груп проведено заходи з організації роботи органів 

студентського самоврядування груп. За сприянням практичного психолога 

визначено коло питань щодо методики виховання для обговорення під час 
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проведення засідань методичного об’єднання керівників груп, органів 

студентського самоврядування та батьківських зборів. 

Студентська рада та студентський профком беруть участь у поселенні у 

гуртожиток, організовують і проводять вечори відпочинку, зустрічі з 

адміністрацією за «круглим столом» з проблем студентського життя. 

В училищі організовано систему інформування – щомісяця проводяться 

лінійки, де до студентів доводиться важлива інформація, розглядають поточні 

питання виховної роботи. 

Виховна робота у гуртожитку. Навчальний рік почався з вивчення 

контингенту студентів, що заселяються в гуртожиток. Перша увага приділялась 

інвалідам по зору, а серед них умовно виділяється група, що потребує допомоги 

в першу чергу. Це тонально незрячі студенти, що навчалися вдома ті, що 

непризвичаєні  до життя в умовах гуртожитку. З ними індивідуально 

проводиться робота по ознайомленню з умовами  проживання та навчання в 

нових для них умов. Студенти до нових  умов звикли швидко, без ускладнень. 

Позитивну роль в цій справі відіграли студенти-старшокурсники, охоче 

допомагали новачкам. Треба відзначити, що в цілому  в гуртожитку створені 

умови, комфортні для навчання. 

   У кінці вересня обрано нову раду гуртожитку. Господарчий сектор 

 (Руденко Є., Доктор Р.) підтримують порядок на своїх поверхах: налагоджене 

чергування, двічі на рік проведена  санація тарганів, завжди є запаси питної 

води та інше. Відповідально відносяться до своїх доручень як староста 

гуртожитку – Проценко О., так і старости поверхів і Манукян А., Сибірцева Н. 

Ефективно працював учбовий сектор: з його боку достатній вплив на 

невстигання деяких студентів у навчанні та прогули занять. 

       Виховні заходи проводились в тісному контакті з бібліотекарями училища 

– Дюкар І.Є та Олєйніковою Є.В.  Участь брали  студенти у заходах охоче, а 

відвідують їх всі студенти. Тому  перед кожним заходом  проводиться 

роз'яснювальна  робота щодо участі та відвідування проведених виховних 

годин. Ця робота велась згідно з річним планом, який увібрав у себе 

найзнаковіші  події, ювілеї, училищні свята.  

 

Методичне об’єднання керівників груп. 

 У становленні системи виховної роботи значну роль відіграють керівники 

груп, які у тісній співпраці з студентами, батьками, викладачами організовують 

і спрямовують навчально - виховний процес у групі так, щоб забезпечити 

перехід від виховання до самовиховання. 

Інформація про виховні заходи, які проводяться у навчальному закладі, 

постійно висвітлюється в засобах масової інформації, на офіційному сайті 

Генічеського медичного училища, на сайті управління освіти і науки 

Херсонської обласної державної адміністрації. 
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Велика увага приділяється соціальному захисту окремих категорій 

студентів. Керівники груп проводять індивідуальну роботу із студентами, що 

мають низький рівень соціальної адаптації, надають консультативну допомогу 

студентам, їх батькам в питаннях подолання міжособистісних, внутрішньо 

сімейних конфліктів; проводять необхідний соціально-педагогічний супровід 

особам пільгових категорій та дітям з сімей, які опинились у кризових 

ситуаціях. 

На початку навчального року створюється банк даних за відповідними 

соціальними категоріями, який систематично оновлюється, щоразу при зміні 

соціального статусу студента. 

Фінансове забезпечення студентів пільгових категорій здійснювалось 

своєчасно, відповідно до нормативних документів. 

З метою здійснення соціального захисту та профілактичної роботи з 

особами пільгових категорій та студентами групи ризику, керівники груп 

ведуть журнали керівника групи, де відображають індивідуальну роботу та 

результати проведення актів обстеження житлових комісій студентів – сиріт. 

В училищі приділяється увага оздоровленню студентів. Протягом року 

організовуються Дні та тижні здоров’я, різноманітні екскурсії, екологічні 

походи, туристичні подорожі. 

Профілактичну роботи щодо забезпечення охорони життя і здоров’я 

студентів під час навчально-виховного процесу, попередження нещасних 

випадків здійснюють відповідно до компетенції інженер  з охорони праці, 

керівників груп, вихователь гуртожитку, керівників гуртків та керівники 

практик. 

У 2017 – 2018 навчальному році нещасні випадки з травматизму в училищі 

відсутні. 

В училищі навчаються такі категорії студентів з числа прийнятих до 

училища: діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти – 

інваліди, внутрішьопереміщені особи. 

В училищі працює профспілка студентів.  

Отже, виховна робота училища охоплює всі напрямки Концепції 

національного виховання студентства та спрямована на виконання основного 

завдання, яке стоїть перед сучасною вищою школою, – формування всебічно 

розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, готової відповісти на 

потреби сучасного життя. 

 

Спортивно-масова робота 
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У Генічеському медичному училищі проводяться заходи щодо 

покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи 

серед студентської молоді. Так, протягом 2017-2018 навчального року 

в училищі проведено Спартакіаду між навчальними групами. До 

програми змагань увійшли такі види спорту: волейбол, баскетбол, 

настільний теніс, шахи та шахмати. Протягом навчального року в 

закладі працюють спортивні секції з: волейболу та голболу: тренер-

викладач Ісак Семен Іванович, баскетболу: тренер-викладач Черняєв 

Дмитро Сергійович, настільного тенісу: викладач масажу Гладишев 

Микола Всеволодович  . Всього у секції займаються 60 студентів. В 

училищі навчається 32 студента з вадами зору, щорічно проводиться 

змагання серед студентів присвячене до дня інваліда 

Студенти з вадами зору прийняли участь у змаганнях під назвою 

«Сила духа» з таких видів: міні-футболу, армреслінгу, піднімання 

гирі за підсумком змагань команда посіла призове 1 місце. 

Проводиться робота по укріпленню матеріально-технічної спортивної 

бази. Працюємо над укріпленням матеріальної бази спортивних 

об’єктів, а саме: зроблено капітальний ремонт  підлоги та покрівлі, 

пофарбований спортивний майданчик. Придбано спортивний 

інвентар на суму 5 тисяч гривень. Спортивний комплекс 

підтримується в належному санітарно-гігієнічному стані. 

Протягом року між збірними командами студентами нашого 

училища та інших училищ проводяться товариські зустрічі з ігрових 

видів спорту (футбол, волейбол, баскетбол, настільний теніс), що 

викликає додатковий інтерес та зацікавленість студентів до занять 

фізичної культури та спорту . 
 

Якісний склад педагогічних кадрів 

 

В Генічеському медичному училищі в 2017-2018 навчальному році 

навчально-виховний процес здійснювали 48 викладачів. Із них 34 штатних, 14 

сумісників.  

Штатних викладачів з повною вищою медичною освітою в училищі 17, 

«спеціаліст вищої категорії»- 8, із них мають категорію: «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічне звання «старший викладач» – 1, «викладач - 

методист» – 1; «спеціаліст першої категорії» – 5, «спеціаліст другої категорії» - 

2, «спеціаліст» – 2. 

Штатних викладачів з повною вищою педагогічною освітою – 17, «спеціаліст 

вищої категорії» – 8, із них мають категорію: «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічне звання «викладач - методист» – 2; «спеціаліст першої категорії» – 
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3, «спеціаліст другої категорії» – 2, «спеціаліст» - 4. 

Училище має гостру потребу в викладачах з дисциплін:  

«Неврологія», «Медсестринство в неврології», «Психіатрія та наркологія»,  

«Медсестринство в дерматології та венерології», «Онкологія та медсестриство в 

онкологіії». 

В училищі є перспективний план підвищення кваліфікації викладачів. 

 

                       Фінансово-господарська діялльність 

 
За 2018 р. використано коштів за загальним фондом 8 973 419 грн., що на                

842 394 грн. більше видатків 2017 року.  

Видатки на заробітну плату та нарахування склали 6 467 398 грн., що на 700 

903 грн. більше минулого року. Питома вага видатків на оплату праці склали 72,1% 

загальної суми видатків загального фонду, такий ріст обумовлено збільшенням 

розміру мінімальної заробітної плати до 3 723 грн.  

На «Придбання матеріалів, обладнання та предметів» витрачено – 55 484 грн. 

Відповідно до рішення ХХХVІІ сесії VІІ скликання Генічеської районної ради 

від 04.05.2018 №478, з місцевого бюджету, профінансовано 25 860,00 грн., для 

придбання масажних столів. 

Видатки на «Придбання медикаментів»  склали  7 335 грн. 

На оплату харчування студентів - сиріт в 2018 році витрачено 134 398 грн., що 

на 7919 грн. більше  2017 року.  

На оплату послуг витрачено 300 159 грн., що 91 867 грн. більше видатків 

минулого навчального року. На виконання рішення ХLІІІ сесії VІІ скликання 

Генічеської районної ради від 04.10.2018 №559 за кошти субвенції з місцевого 

бюджету проведено поточний ремонт внутрішніх електричних мереж, вартість 

якого – 197941,89 грн.  

Видатки на відрядження в 2018 році склали 2 000 грн., що на 6 000 грн. менше 

видатків минулого року. 

Видатки на оплату комунальних послуг  склали – 471 934 грн., що на 34 474 

грн. більше видатків 2017 року., за рахунок збільшення тарифів. Питома вага 5,3% 

видатків загального фонду. 

На виплату стипендій використано 1 476 631 грн., що на 160 564 грн. більше 

2017 року. Питома вага видатків на виплату стипендій в 2018 році склала 16,5 %.  
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 Виплата адресної допомоги студентам склала 47 468 грн. 

Інші видатки склали 9 012 грн.,  оплачено сертифікат відповідності 

закінченого будівництвом об’єкту, після капітального ремонту спортивного 

комплексу Генічеського медичного училища ХОР в сумі 8 837 грн. 

Касові видатки спеціального фонду склали 846 354 грн. 

Видатки на заробітну плату та нарахування склали 746 708 грн., що на 

133 455 грн. більше минулого року, що обумовлено збільшенням розміру 

мінімальної заробітної плати.  

На «Придбання матеріалів, обладнання та предметів» витрачено – 9 758 

грн.  

На оплату послуг витрачено 74 577 грн., що на 36 458 грн. менше 

видатків минулого навчального року.  

Видатки відрядження в 2018 році склали 2 294 грн. 

На оплату комунальних послуг витрачено 12 997 грн.  

Інші видатки склали 19  грн. 

                                                                                                                     

На початок 2018 року обліковувалась дебіторська заборгованість у 

розмірі 9759 грн. - витрати майбутніх періодів, за передплату періодичних 

видань.  

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість відсутня. 

За звітний період кредиторська заборгованість не обліковувалась.  

 В 2018 році отримано коштів у сумі 863 850 грн., що на 95 556 грн. більше 

доходів 2017 року, а саме: 

  оплата за навчання – 643 498 грн., збільшено доходи за 2018 рік на         

59 811 грн., за рахунок проведення підготовчих курсів, 

надходження склали -61 996 грн.; 

 оплата за проживання в гуртожитку – 216 136 грн., збільшено 

надходження коштів на 60 739 грн. 

 від реалізації шиферу та металобрухту надійшло 4 215 грн. 
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Доходи  згідно затвердженого кошторису виконано  на  94,7 %. 

За іншими джерелами власних надходжень від фізичних осіб за 2018 рік 

надійшли кошти у сумі 12 100,00 грн., які використано на сервісне 

обслуговування, супроводження та адміністрування сайту gmu.ks.ua, інші 

нагальні потреби. Доходи від надходжень у натуральній формі (дарунки) за 

2018 рік склали         9 230 грн. (телевізор, шафа). Херсонська обласна рада 

надала обласну стипендію у розмірі 1 000,00 гривень. 

В 2018 році Генічеською районною радою було виділено 19 617,00 грн. на 

виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту 

системи опалення приміщень спортивного комплексу Генічеського медичного 

училища ХОР.  

За рахунок коштів Херсонської обласної ради (Фонд розвитку) було 

здійснено касові видатки у сумі 699 998,93 грн., кошти спрямовано на 

проведення капітального ремонту спортивного комплексу (капітальний ремонт 

системи опалення та часткова заміна вікон).  

 

 

 

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

1. Училище забезпечене навчальними планами і програмами. 

2. Робочі навчальні програми теоретичних та практичних занять на 

фельдшерському та медсестринському відділеннях за 2017-2018 

навчальний рік виконано. 

3. План роботи педагогічної ради виконаний. На засіданнях заслуховувались 

питання навчально-методичної, виховної роботи, що сприяло оптимізації 

навчально-виховного процесу. 

4. В училищі працювало 12 предметних гуртків. Гуртковою роботою 

охоплено 55% студентів. Матеріальна база роботи гуртків задовільна, 

гуртки професійно-орієнтованих, природничо-наукових і загальноосвітніх 
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дисциплін займаються дослідною роботою. 

5. Гуртожиток укомплектований відповідно до нормативів. 

6. Робота по виконанню плану випуску проводиться. 

7. В 2017-2018 навчальному році порушень дисципліни з боку викладачів і 

студентів не було. 

8. Робота педагогічного колективу училища спрямована на підготовку 

творчого, мобільного, професійно-компетентного, здібного до 

співробітництва з іншими людьми і готового надати якісну медичну 

допомогу спеціаліста. 

У процесі навчання використовуються сучасні інноваційні технології, 

здійснюється педагогічне управління позааудиторною самостійною роботою 

студентів, покращуються форми і методи контролю знань студентів. 

Педагогічний колектив не зупиняється на досягнутому, адже сьогодення 

ставить нові проблеми і змушує їх вирішувати. Одним з таких завдань є 

підготовка сучасного високопрофесійного, конкурентоспроможного, 

мобільного спеціаліста, який матиме міцні знання, умітиме втілювати їх у 

практичну діяльність. 

 

 

 

 

 

Директор Генічеського 

медичного училища 

Херсонської обласної ради                                                 Л.С.Піжук 

 


