Звіт
виконуючого обов’язки директора
КВНЗ «Бердичівський медичний
коледж» ЖОР
за 2018- 2019 навчальний рік

Освітня діяльність коледжу ґрунтується відповідно до Закону України
«Про вищу освіту», Закону України «Про освіту, Положення про організацію
освітнього процесу .
Коледж здійснює освітню діяльність за ОКР молодший спеціаліст за
денною формою навчання. У структурі коледжу перебуває 2 відділення, які
здійснюють підготовку ОКР молодшого спеціаліста за такими
спеціальностями : 223 «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа»
та «Лікувальна справа», спеціальності 221 «Стоматологія» спеціалізації
«Стоматологія ортопедична» та 8 циклових комісій.
На початок 2018 р. кількість студентів коледжу склала 417 чоловік; з них:
223 чол. - «Лікувальна справа», 160 чол. - «Сестринська справа», 26 чол.
«Стоматологія ортопедична». Співвідношення студентів бюджетної та
госпрозрахункової форм навчання складає на 01 вересня 2019 р. 63 % до
37 %.
Загальна кількість працівників у коледжі становить 120 чоловік: з них 55
чол. - штатних працівників, 12 чол. - сумісників та 53 чол. - обслуговуючий
персонал.
Методична робота в коледжі є складовою частиною освітнього
процесу і одним з основних видів діяльності керівників відділень та
викладацького складу. Основною метою діяльності є підвищення
професійної майстерності та творчого потенціалу викладачів, розвиток
інноваційної діяльності педагогічного колективу.
Методична рада визначила основні напрями методичної роботи на
2018 - 2019 н.р.
працювала в напрямку
удосконалення програм,
методичного забезпечення навчальних дисциплін, надання рекомендацій з
планування роботи циклових комісій, запровадження інноваційних форм
проведення навчальних занять.
Викладачі коледжу в 2018-2019 н.р. підвищували свою професійну
майстерність на курсах ФГЖ при Київському Національному медичному
університеті ім. О.О. Богомольця, Житомирському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти, КВНЗ «Житомирський медичний
інститут». На даний час курси підвищення кваліфікації пройшли 17
викладачів, що складає 100% до виконаного плану.
В коледжі у 2018-2019 н.р. пройшла атестація викладачів відповідно до
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930. Було
проатестовано 13 викладачів.
Методичний кабінет у 2018-2019 н.р. продовжував роботу з узагальнення
передового педагогічного досвіду викладачів, створення банку даних досвіду
як на паперових так і на електронних носіях. В коледжі вивчено та
узагальнено досвід педагогічної роботи 8 викладачів. Банк методичних
напрацювань поповнився матеріалами викладачів, які мають свої творчі
інноваційні напрацювання.

В коледжі працювала «Школа молодого викладача». На засіданнях
досвідчені викладачі ділились з молодими колегами досвідом своєї
педагогічної роботи (31 січня 2019 р.).
У 2018-2019 н.р. в коледжі пройшло п’ять регіональних методичних
об’єднань.
З метою розвитку творчих здібностей студентів, обміну досвідом
педагогічної роботи, підвищення
професіоналізму викладачів були
проведені предметні тижні циклових комісій.
Викладачі коледжу, з метою обміну досвідом педагогічної роботи,
провели для своїх колег 16 відкритих теоретичних та практичних занять,
круглих столів, майстер-класів.
З метою формування та розвитку творчих здібностей студентів,
формування інтересу до предмету, до своєї майбутньої професії викладачами
коледжу було проведено 9 науково-теоретичних та науково-практичних
студентських конференцій.
З метою розвитку творчих здібностей обдарованої молоді у
2018-2019 н.р. студенти коледжу залучались до участі в 1-му та ІІ-му турах
Всеукраїнських предметних олімпіад:
1. Регіональна олімпіада з реаніматології та анестезіології - студенти
IV курсу відділення «Лікувальна справа» отримали призові місця:
Дабіжа Наталія - II місце, Фарвазов Богдан та Бідюк Андрій - III місце
(викладач Гуменюк О.М.).
2. Студенти Романюк Аліна (24м) та Осадчук Антоніна (21ф) зайняли II
місце в обласній олімпіаді з біології (викладачі Загребельна Л.М., Шашина
Т.В.)
3. Студентка Огороднік Софія (11 ф) брала участь в обласній олімпіаді з
математики. Студентка нагороджена дипломом (викладач Шаповал Т.О.).
4. Студентка Шевчук Катерина (21 ф) у Всеукраїнській олімпіаді з
української мови серед студентів ЗВО, що готують молодших спеціалістів
Житомирської обл.., зайняла VI місце (викладач Мартинюк Л.П.)
5. В регіональному конкурсі фахової майстерності «Ескулап» студентка
IV курсу відділення «Сестринська справа» Хилимонюк Оксана зайняла II
місце, Винокурова Діана - III місце, Гайкова Юлія - IV місце (викладачі
Сергеєва Л.В., Замега В.В., Ганджа Т.С.).
В обласному етапі XIX Міжнародного конкурсу з української мови
ім. Петра Яцика серед студентів закладів вищої освіти І-ІІ р.а. студентка
Гнатюк Вікторія (11 ф) зайняла III місце (викладач Мартинюк Л.П.).

Студентка Лящук Вікторія (12ф) брала участь у IX Всеукраїнському
конкурсі з англійської мови «Грінвіч» (викладач Писаренко Є.В.), отримали
сертифікати учасника.
Студентка Сторожук І. брала участь у регіональній олімпіаді з предмету
«Латинська мова» і зайняла І місце (викладач Мішайлова В.О.). Студентка
Татарінова І. брала участь у регіональній олімпіаді з предмету «Латинська
мова» і зайняла IV місце (викладач Димарь Т.С.).
Студенти коледжу брали участь в 6 обласних, регіональних,
міжрегіональних науково-практичних та науково-теоретичних конференціях.
В березні 2019 р. на базі КВНЗ «Бердичівський медичний коледж» була
проведена Міжрегіональна науково-практична конференція «Протистояння
людства перед руйнівною дією вірусів» (оргкомітет конференції: Лавровська
А.А., Лапінська Т.В., Жирук Л.П.).
29 травня 2019 року в коледжі відбувся захист науково-дослідницьких
робіт студентів III та IV курсів, на якій 20 студентів представили результати
своїх досліджень.
В 2018-2019 н. р. викладачі коледжу підвищували рівень професійної
майстерності беручи участь
у роботі Міжнародних, Всеукраїнських,
регіональних науково-теоретичних та науково-практичних конференціях ,
семінарах, виставках, тренінгах.
Протягом
2018-2019 н.р. викладачі коледжу займалися науковометодичною роботою. Вони розробляли навчальні посібники(3 шт.) , робочі
зошити, писали статті(35 статтей), які друкувались в збірниках матеріалів
наукових конференцій, журналах, газетах.
Однією з основних складових освітнього процесу є успішне та якісне
складання студентами ліцензійного інтегрованого іспиту Крок М, який
проводить ДО «Центр тестування». У 2018-2019 н. р. показник успішності за
двома спеціалізаціями становить 100%. Якісний показник зі спеціалізації
«Лікувальна справа» - 89,7% при загальнонаціональному показникові 87,0%;
якісний показник зі спеціалізації «Сестринська справа» - 93,1% при
загальнонаціональному показникові 85,7%.
Другий рік поспіль здобувані освіти складають державну підсумкову
атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти у формі
зовнішнього незалежного оцінювання. У 2018-2019 н. р. державну

підсумкову атестацію проходили 97 студентів з трьох предметів: українська
мова, історія України та математика.
Результати: Відділення « Лікувальна справа»
Математика
Складали 4 студента: 2-«2» ( Мельник Соломія-21Ф, Стара Яна - 22Ф)
Якісний показник: 50%
Середній бал: 4.79

Українська мова
Складали 49 студентів: 2-«2» ( Зайченко Аліна-22Ф, Павлюк Олена - 22Ф)
Якісний показник: 44,8%
Середній бал: 6,6

Історія України
Складали 45 студентів: двійок немає
Якісний показник: 71,1%
Середній бал: 7,4

Результати: Відділення « Сестринська справа»

Математика
Складали 11 студентів: 2-«3» ( Ступак Ульяна-24М, Філіпович Ольга -25М)
Якісний показник: 9,0%
Середній бал:4.9
Українська мова
Складали 37 студентів: 1-«2» ( Охремчук Софія - 24М)

Якісний показник: 18,9%
Середній бал: 5,8
Історія України
Складали 26 студентів: двійок немає
Якісний показник: 57,6%
Середній бал: 6,7

Відділення « Стоматологія ортопедична»

Математика
Складали 2 студентів: 2-«2» ( Пижик Тетяна, Данилюк Ольга)
Якісний показник: 0%
Середній бал: 0%

Українська мова
Складали 5 студентів: двійок немає
Якісний показник: 20,0%
Середній бал: 5,4

Історія України
Складали 3 студента: двійок немає
Якісний показник: 33,3 %
Середній бал: 6,3

5 студентів III курсу пересклали ДПА ( у формі ЗНО) за 2018 рік успішно.

Другий рік поспіль працівники та студенти коледжу беруть участь у
святкуванні Міжнародного дня студентського спорту. У 2018 році студенти
закладу освіти долучилися до святкового флешмобу за здоровий спосіб
життя. •
За ініціативи адміністрації, працівники та студенти коледжу
приєднались до акції «Милосердя». В рамках акції студенти, викладачі та
працівники коледжу зібрали матеріальну допомогу воїнам АТО.
•
Встановлено міцні взаємовідносини зі спонсорами, серед яких
депутати різних рівнів, які надають коледжу значну спонсорську допомогу.
•
Було залучено додаткових коштів на загальну суму 991215,00 грн., з
яких з використанням системи електронних закупівель «Рго2огго»
було
придбано :
спортивного інвентарю на суму 20430,00 грн. — попередня закупівля
спортивних товарів проводилась ще у 2003 році;
підручників для бібліотечного фонду
покращення навчального процесу.

на суму 22785,00 грн.— для

•
Не менше 365 000,00 грн. було виділено для продовження ремонтнореставраційних робіт корпусу № 4, що дозволить перевести кабінети
адміністрації коледжу в приміщення корпусу № 4 та звільнити кабінети для
навчання студентів, а також дасть організаційно — технічну можливість
продовжити капітальний ремонт з супутньою реставрацією окремих
елементів фасадів корпусу № 1.
•
Кошти в сумі 138 000,00 грн. залучені для оновлення застарілої
матеріальної — технічної бази та для дооснащення сучасною комп’ютерною
та офісною технікою.
•
3 травня 2017 року по травень 2019 року було придбано ноутбуки,
комп’ютер
в
комплекті,
проектори,
принтери,
монітори
та
багатофункціональний пристрій.
•
На даний час виділяються кошти на придбання тренажера для
серцево-легеневої реанімації в сумі 55 000,00 грн. Оскільки наявні фантоми
були придбані в 2006 році, і за період навчального процесу стають
непридатними для використання.

•
Оновлено матеріально-технічну базу за рахунок благодійних внесків.
Було надбано п’ять мікрофонів, екран, проектор, електротовари щоденного
вжитку, фотоапарат Сооіріх Ь340 та ноутбук Ь єпоуо ібера§ 320-151 КВ, два
персональних комп’ютера з комплектуючими, оновлено та реанімовано
понад 15 одиниць комп’ютерної техніки.
•
3 восьми нежилих приміщень (гаражів), які знаходяться на балансі
КВНЗ «Бердичівський медичний коледж» Житомирської обласної ради, два
приміщення (гаражі) загальною площею 50,8 кв.м. передані в оренду через
обласну агенцію з метою поповнення спеціального фонду.
•
У 2018 році було оновлено інтер'єр коледжного буфету та закуплено
нові меблі для збільшення кількості та підвищення комфорту відвідувачів.
•
Врахувавши побажання студентів, було оновлено асортимент
продукції, що реалізується в буфетах коледжу. Це, в свою чергу, призвело до
збільшення виручки від реалізованої продукції і поповнення спеціального
фонду коледжу. З січня 2016р. по квітень 2017 р. обсяг доходів від реалізації
продукції в буфетах коледжу становив 298050,00 грн. А в період з травня
2017р. по травень 2019р. — 509798,00 грн. А отже, доходи спеціального
фонду збільшилися майже вдвічі.
Уся подальша робота колективу у 2019 році буде направлена на пошуки
місця коледжу у системі фахової передвищої підготовки.
У всіх сферах діяльності намагаюсь дотримуватися Кодексу
корпоративної культури, створення атмосфери підтримки і взаємодопомоги,
щоб кожен учасник освітнього процесу відчував спільну відповідальність за
результати роботи колективу.

В.о. директора коледжу

В.С.Шевченко

