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Комунальний заклад Сумської обласної ради «Конотопський фаховий  
медичний коледж» - заклад фахової передвищої освіти – розпочав свою 
діяльність у 1930 році. За час свого існування навчальний заклад декілька 
разів змінював свою назву; у 1954 році отримав назву «медичне училище» з 
фельдшерським та  сестринським відділеннями. У січні 2020 року 
відповідно до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту» 
рішенням тридцять другої сесії Сумської обласної ради сьомого скликання 
від 24.01.2020 р. навчальний заклад отримав назву: 

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Конотопський 
фаховий медичний коледж». 

На сьогоднішній день у структурі коледжу функціонує одне 
відділення за спеціальністю 223 «Медсестринство» та спеціалізаціями 
«Лікувальна справа», «Сестринська справа». Ліцензований обсяг становить 
130 осіб. 

Освітньо-виховна робота та інша діяльність проводиться відповідно до 
Статуту закладу, колективного договору, сертифікату про акредитацію та ліцензії 
на відповідну діяльність та відповідно до існуючих нормативно-правових актів. 

У 2019 році переоформлена  ліцензія на провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової перед вищої освіти. Розроблені освітньо-
професійні програми для спеціалізацій «Сестринська справа», «Лікувальна 
справа». 

У комплекс матеріально-технічної бази коледжу входить два пристосовані  
навчальні корпуси – двоповерховий, побудований у 1912 році, та 
одноповерховий, побудований у 1956 році, загальною площею 3013,1 м2, 
навчальною площею – 2100,1 м2, та  п`ятиповерхова будівля гуртожитку площею 
4494,5 м2, побудована по типовому проекту. На базі гуртожитку обладнані 
тренажерна та спортивна зала, навчальні кабінети загальною площею 421,3 м2 . 

Забезпеченість студентів гуртожитком складає 100% від поданих заяв. 
 

   
 

Коледж має розвинену матеріально-технічну базу. Для проведення 
теоретичних і практичних занять у навчальних корпусах коледжу та на 
практичних базах використовуються 24 кабінети та лабораторії, 2 лекційні 
зали, 6 навчальних кімнат на базі Конотопської ЦРЛ, що обладнані відповідно 
до типового табелю і норм оснащення кабінетів та лабораторій на рівні 
сучасних вимог.  

Для проведення науково-практичних семінарів, конференцій, 
культурно-масових заходів  для студентів та викладачів використовуються: 
актова зала загальною площею 236 м² на 200 посадкових місць, оснащена 
музичним обладнанням, лекційна зала на 60 місць, оснащена мультимедійним 
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проектором  та екраном, загальною площею 84,7 м², читальна зала бібліотеки 
училища на 25 посадкових місць  площею 38,3 м². 
 

 

 
 

 

 
 

Лекційна зала 
 

 
 

 
Бібліотека 

 

 
 

 

 
 

Актова зала 
 

    Для забезпечення освітнього процесу сучасними технічними засобами 
навчання в коледжі наявні: 

- мультимедійні проектори – 8 шт. 
- телевізори  – 9 шт. 
- принтери – 31 шт. 
- ксерокси – 7 шт. 
- багатофункціональні апарати – 5 шт. 
- сканери – 6 шт. 
- відеокамери – 2 шт. 
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В навчальному процесі використовується 34 комп’ютера та 5 ноутбуків, 
які побудовані на сучасній елементній базі. 

Кабінети доклінічної практики забезпечені необхідним обладнанням, у 
тому числі комп’ютерами, тренажерами. 
 

  
 

   
 

  
 

     
 

Контингент студентів коледжу на 1.01.2020 року становить 255 осіб, 
в тому числі 236 студентів на бюджетній основі, 19 студентів – на 
комерційній основі; 101 студент навчаються за спеціалізацією «Сестринська 
справа», 154 студенти – за спеціалізацією «Лікувальна справа».  
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У 2019 - 2020 навчальному році  на комерційній основі навчається               
19 студентів, або 7,45%. 

Прийом до коледжу здійснюється відповідно до плану, який 
затверджений МОЗ України. 

Прийом вступників  у 2019 р. на базі повної загальної середньої освіти 
здійснювався за сертифікатами Українського центру оцінювання якості 
освіти; абітурієнти на основі базової середньої освіти складали тестові іспити 
з української мови та біології. 

Протягом попередніх трьох років (з 2016 по 2018 рр.) план прийому та 
план цільового прийому виконувався в повній мірі і не перевищував 
ліцензованого обсягу.  

Прийом студентів за три роки 
 

Назва спеціальності 2017 р. 2018 р. 2019 р. 
Лікувальна справа 49 46 36 

Сестринська справа 29 25 17 

Разом: 78 71 53 

 
На жаль, у 2019 році вперше план державного замовлення не був 

виконаний – прийнято на навчання 53 студента при плані 70. Це пояснюється 
так званою «демографічною ямою» - різким скороченням числа випускників 
шкіл. 

Обов’язкове працевлаштування випускників  відмінено з 2017 року. Але 
навчальний заклад все одно відстежує стан працевлаштування. Практично всі 
випускники працевлаштовуються в лікувально-профілактичні заклади, 
продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. в Україні або за кордоном. 

Дані про випуск фахівців зі спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Сестринська справа» надано в таблиці. 

 

Випуск студентів за останні три роки (2017-2019) 
 

Лікувальна справа Сестринська справа  
2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Всього випускників 45 44 48 31 34 29 
За державною формою 

навчання 
38 35 41 29 28 29 

Комерційні 7 9 7 2 6 - 
 

На сьогоднішній день в медичному училищі працює 43 викладачі, із них 
штатних – 34 (79,1%), 2 – на засадах внутрішнього сумісництва, 7 – зовнішні 
сумісники. Усі викладачі мають вищу освіту, яка відповідає профілю 
викладацької діяльності, необхідну теоретичну підготовку і достатній 
педагогічний досвід. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКЛАДАЦЬКИХ КАДРІВ ЗА ТРИ РОКИ 
 

 2017-2018 н.р. 2018-2019 н.р. 2019-2020 н.р. 
Загальна кількість 44 43 43 
З них штатних: 
Вища категорія, в т.ч.: 
Викладач-методист 
Старший викладач 
І категорія 
ІІ категорія 
Спеціалісти 

31/70,45% 
19/61,29% 
10/32,26% 

2/6,45% 
7/22,58% 
3/9,68% 
2/6,45% 

34/79,1% 
22/64,72% 
11/32,35% 

1/2,94% 
4/11,76% 
4/11,76% 
4/11,76% 

34/79,1% 
22/64,72% 
13/38,24% 

1/2,94% 
5/14,70% 
5/14,70% 
2/5,88% 

Пенсіонери 8/25,81% 9/26,47% 10/29,41% 
 

Для викладання професійно-орієнтованих дисциплін залучаються 
викладачі-сумісники з лікувально-профілактичних закладів. При прийомі на 
роботу враховується практичний стаж у системі охорони здоров'я, лікарська 
кваліфікація, досвід. Один викладач-сумісник хірургії має ступінь кандидата 
медичних наук. 

В училищі  працює 10 викладачів - пенсіонерів, що складає 29,41% від 
загальної кількості  штатних викладачів. Всі вони мають великий досвід та 
педагогічну майстерність. Молоді педагогічні кадри переймають і освоюють 
новаторські педагогічні концепції та інтерактивні методи навчання з 
використанням інформаційних та телекомунікаційних технологій. Наявність 
таких кваліфікованих кадрів є запорукою надання якісної освітньої послуги. 

У Конотопському фаховому медичному коледжі працює 6 циклових 
методичних комісій: 

- загальноосвітніх дисциплін;  
- соціально - гуманітарних дисциплін; 
- природничо-наукових дисциплін; 
- клінічних дисциплін терапевтичного циклу та педіатрії; 
- клінічних дисциплін хірургічного циклу; 
- методичне об’єднання класних керівників. 

        Педагогічний колектив працює над методичною проблемою  
«Формування професійної компетентності майбутніх медичних спеціалістів 
через інноваційну діяльність». 
      Методична робота в коледжі спрямована на створення організаційних 
умов для безперервного підвищення фахової кваліфікації викладачів, 
залучення їх до освітньо-методичної та науково-дослідницької роботи; сприяє 
підвищенню професійної кваліфікації кадрів, розвитку їх педагогічної 
майстерності, активізації творчого потенціалу кожного викладача. 

У 2018-2019 роках організовано та проведено ряд семінарів, круглих 
столів та конференцій. 

 
Семінари та конференції, проведені на базі навчального закладу  

у 2018-2019 роках 
1. Науково-практична конференція для викладачів училища  

«Застосування інноваційних технологій в навчальному процесі» (січень 
2018 року) 
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2. Обласний  методичний on-line семінар викладачів вищих медичних 
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Сумської області на тему 
«Застосування інноваційних технологій – запорука міцних знань» 
(лютий 2018 року) 

3. Науково-методична конференція «Реалізація компетентнісного підходу 
в навчанні» (січень 2019 року) 

4. Круглий стіл «Вивчаємо медичну реформу» (січень 2019 року) 
5. Обласний on-line семінар для викладачів медичних училищ області на 

тему: «Реалізація компетентнісного підходу в навчанні», в рамках якого 
викладачі Немеш О.М. та Олінковська Т.А., які атестувалися в цьому 
році на присвоєння педагогічного звання «Викладач-методист» 
представили презентацію власного досвіду з цього напрямку роботи 
(березень 2019 року) 

6. Науково-практична конференція з актуальних питань екстреної та 
невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі з теми 
«Серцево-легенева реанімація в різних вікових групах на до 
госпітальному етапі» та конкурс практичної майстерності серед 
студентських команд (березень 2019 року) 

 
  Викладачі училища протягом 2019 року займалися видавничою 

діяльністю. 
            Викладач  Земцова Г.М. взяла участь  у роботі Науково-практичної 
конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринства: проблеми 
і перспективи», яка відбувалася 25-26.10.2018 р. в м. Житомир. В збірнику 
матеріалів конференції опублікована її стаття «Використання інтегрованого 
підходу та ілюстративних посібників для підвищення рівня підготовки 
студентів до практичних занять з клінічних дисциплін», викладач має 
відповідний сертифікат учасника. 
            У збірнику, присвяченому 95-річчю заснування Сумського державного 
педагогічного університету ім. А.С.Макаренка «Студентська весна – 2019», 
опублікована стаття соціального педагога Базарної О.М. «Соціальний захист 
дітей з інвалідністю в Україні на сучасному етапі». 
          Викладачі училища взяли участь у ІХ Всеукраїнській науково-
методичній Інтернет-конференції «Молодший медичний спеціаліст - 2019: 
тенденції в освіті, перспективи в майбутній професії, стан у сучасному 
суспільстві» (15 січня -15 березня 2019 року): 

- Терновенко Т.В. «Із досвіду підготовки медичних кадрів в світлі 
реформи медицини»; 

- Шапарєва О.С. «Шляхи підвищення пізнавальної активності студентів»; 
- Шапарєва Г.С. «Суб’єктивний погляд на особливості підготовки 

молодших медичних спеціалістів в умовах сьогодення»; 
- Косар А.А., Сушко О.А. «Використання новітніх технологій навчання 

як запорука успішної підготовки конкурентоспроможних фахівців 
медичного профілю»; 

- Земцова Г.М. «Підвищення рівня підготовки студентів до практичних 
занять шляхом застосування інтегрованого підходу»; 
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- Рощик В.А. «Особливості проведення профорієнтаційної роботи у ВНЗ 
І-ІІ р.а. в умовах «демографічного дна». 

           
           Важливим елементом в організації навчального процесу є організація 
ефективної системи контролю. 

З метою удосконалення системи внутрішньоучилищного контролю, 
підвищення якості підготовки спеціалістів і відповідно до наказу № 34 від  
14.09.18 р. «Про контроль стану викладання навчальних дисциплін» протягом 
2018 - 2019 навчального року в училищі вивчався стан викладання 
навчальних дисциплін: фізики і астрономії, інформатики; мікробіології - та 
рівень навчальних досягнень студентів. Були створені відповідні комісії, які 
вивчили систему роботи викладачів і підготували довідки з таких напрямків 
роботи: 
- методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін – наявність 

програм, робочих навчальних програм, методичних розробок занять, 
дидактичного матеріалу, матеріалів для самостійної позааудиторної роботи 
тощо; 

- інформаційне забезпечення викладання дисциплін; 
- якість проведення занять, їх відповідність сучасним вимогам; 
- рівень навчальних досягнень студентів (проведені контрольні роботи); 
- рівень володіння викладачами сучасними педагогічними технологіями та 

доцільність їх використання в навчальному процесі. 
Члени комісій вивчали роботу викладачів з означених напрямків; були 

складені відповідні довідки і представлені для розгляду на педагогічних 
радах:  
- про стан викладання мікробіології та рівень навчальних досягнень 

студентів (пр. № 6 від 04.04.2019 р.),  доповідач Шапарєва О.С., заступник 
директора з навчальної роботи; 

- про стан викладання фізики і астрономії, інформатики та рівень 
навчальних досягнень студентів  (пр. № 7 від 13.05.2019 р.), доповідач 
Шапарєва О.С., заступник директора з навчальної роботи. 
 

На засіданнях педагогічної ради систематично розглядаються питання 
контролю за навчальним процесом: 
- Стан адаптації студентів нового прийому до умов навчально-виховного 

процесу (пр. № 2 від 30.10.2018 року); 
- Рівень професійної підготовки студентів випускних груп (пр. № 3 від 

19.12.2018 року); 
- Підсумки навчально-виховної роботи колективу училища у 1-му півріччі 

2018 - 2019 навчального  року (пр. № 4 від 28.01.2019 року); 
- Підсумки узагальнення досвіду викладача Поліщук Т.Г. «Шляхи 

підвищення якості знань студентів при вивченні педіатрії» (пр. № 2 від 
30.10.2018 року); 

- Підсумки роботи циклових методичних комісій у 2018 - 2019 навчальному 
році (пр. № 8 від 02.07.2019 року); 

- Підсумки роботи колективу училища в 2018 - 2019 навчальному році (пр. 
№ 8 від 02.07.2019 року). 
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Питання контролю за навчальним процесом систематично 

розглядаються також на засіданнях адміністративної ради, наприклад: 
- Стан працевлаштування випускників 2018 року спеціальностей 

«Лікувальна справа», «Сестринська справа» (пр. № 1 від  25.09.2018 року); 
- Організація психолого- педагогічного супроводу адаптації студентів –

першокурсників до умов навального процесу в училищі (пр. № 1 від  
25.09.2018 року); 

- Про стан підготовки до інтегрованого ліцензійного іспиту у випускних 
групах (пр. № 3 від  21.02.2019 року); 

- Стан успішності студентів груп 3ф, ІІф (спеціальність «Лікувальна 
справа») (допуск до виробничої практики) (пр. № 4 від 24.04.2019 року); 

- Стан успішності студентів груп 4ф, ІІІф, 4мс (допуск до семестрових 
іспитів та переддипломної практики) (пр. № 4 від 24.04.2019 року); 

- Підсумки виробничої практики в групах 3ф, ІІф (спеціальність «Лікувальна 
справа»), переддипломної практики та ліцензійного іспиту в групах 4ф, 
ІІІф, 4мс (пр. № 5 від 01.07.2019 року). 
 

За результатами контролюючих заходів регулярно видаються накази по 
училищу, наприклад: 
- Про заходи щодо підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М. 

Лікувальна справа», «Крок М. Сестринська справа» (наказ № 33 від 
11.09.2018 р.); 

- Про затвердження груп для занять фізичною культурою (наказ № 67/1-Н 
від 28.09.2018р.); 

- Про результати контролю стану ведення навчальних журналів (наказ № 38 
від 12.11.2018р.); 

- Про державну підсумкову атестацію студентів (наказ № 41 від 23.11.2018 
р.); 

- Про допуск студентів 2-х курсів до державної підсумкової атестації (наказ 
№ 86/1-Н від 18.12.2018 р., № 30-Н  від 13.05.2019 р.); 

- Про результати державної підсумкової атестації (наказ № 43 від 28.12.2018 
р.); 

- Про стан викладання мікробіології та рівень навчальних досягнень 
студентів (наказ № 11 від 09.04.2019 р.); 

- Про результати атестації педагогічних працівників (наказ № 31-К  від 
22.04.2019 р.); 

- Про стан викладання фізики і астрономії, інформатики і рівень навчальних 
досягнень студентів (наказ № 14 від  27.05.2019 р.) та інші. 

 
Одним із важливих критеріїв роботи навчального закладу, якості 

підготовки спеціалістів є ліцензійні  інтегровані іспити Крок М. 
Сестринська справа, Лікувальна справа, які проводяться Центром тестування 
при МОЗ України. 
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Показники (%) інтегрованого ліцензійного іспиту  
«Крок М. Сестринська справа», «Крок М. Лікувальна справа» 

 
2017 2018 2019 Навчальні 

роки Націон. По закладу Націон. По закладу Націон. По закладу 
Сестринська 
справа 86,2 94,0 85,36 91,2 85,66 81,2 

Лікувальна 
справа 86,18 87,3 87,07 88,1 87,03 86,2 

 
У 2019 році відповідно до нормативних документів державна 

підсумкова атестація (ДПА) проводилася у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) з української мови та з математики або історії України – за 
вибором студента.  

Результати ЗНО з української мови: 

 
Результати ЗНО з математики: 
 

Оцінка в балах 
Група К-сть 

студ. 

Допу- 
щено до 
іспиту 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

% 
усп. 

% 
Якість 
знань 

2 ф 10 10 - - - - 1 3 5 1 - - - 100 40,0 
2 мс 3 3 - - - - - 1 2 - - - - 100 33,33 

Разом 13 13 - - - - 1 4 7 1 - - - 100 38,46 
 
Результати ЗНО з історії України: 

 
Колектив училища постійно працює над підвищенням рівня успішності та 

якості знань студентів. Відповідні питання систематично розглядаються на 
засіданнях педагогічної та адміністративної ради. 

 

Оцінка в балах 
Група К-сть 

студентів 

Допу- 
щено 

до 
іспиту 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
% 

усп. 

% 
Якість 
знань 

2 ф 29 29 - - 1 5 3 8 7 3 1 1 - 96,55 
 

 58,67 

2 мс 27 27 - - 2 4 1 6 5 6 3 - - 100,0 48,15 
Разом 56 56 - -  3 9 4 14 12 9 4 1 - 98,21 53,57 

Оцінка в балах 
Група Кількість 

студентів 

Допу- 
щено 

до 
іспиту 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
% 

усп. 

% 
Якість 
знань 

2 ф 19 19 - 1 2 3 5 6 2 - - - - 100,0  89,47 
2 мс 24 24 - - 1 2 2 9 8 1 1 - - 100,0 58,33 

Разом 43 43 - 1  3 5 7 15 10 1 1 - - 100,0 72,09 
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Порівняльна таблиця результатів літньої сесії 
2017-2018 та 2018-2019 навчальних років 

 

 Абсолютна 
успішність 

Якісна 
успішність 

Високий  
рівень 

Достатній 
рівень 

Середній 
рівень 

2017-2018 96,98% 28,86% 15 /5,03% 71 / 23,83% 203 / 68,12% 

2018-2019 96,11% 31,45% 20 /7,07% 69 / 24,38% 183 / 64,66% 
 
 

Велика увага в нашому навчальному закладі приділяється роботі з 
обдарованою молоддю, яку викладачі залучають до гурткової та пошуково-
дослідницької роботи.  

Робота із обдарованою молоддю приносить конкретні результати. 
Студентка 3-го курсу медсестринського відділення Шульга Вероніка 

(керівник Немеш О.М.) взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній 
інтернет-конференції  «Студентський науковий вимір проблем природничо-
математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського 
і світового освітнього простору» на базі Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка. Вона представила 
доповідь «Профілактика захворюваності на туберкульоз». 

Студентка 3-го курсу медсестринського відділення Пальоха Катерина 
(керівник Немеш О.М.) взяла участь у ХХІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна 
самосвідомість в умовах європейської інтеграції» 18 квітня 2019 року, 
зокрема представила статтю «Молодь, культура і національна 
самосвідомість». 

Особливий акцент у 2019 році був зроблений на професійно-практичну 
підготовку студентів, зокрема надання екстреної та невідкладної допомоги. 
Студенти училища (дві команди) взяли участь у п’яти етапах конкурсу 
практичної майстерності серед студентських команд, який проводився у 
лютому-травні 2019 року в медичних навчальних закладах області під егідою 
управління охорони здоров’я СОДА та КЗ СОР «Сумський обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».  

На всіх етапах наші студенти посідали призові місця, на першому 
перемогли.  

У жовтні 2019 року наші студенти випускної групи взяли участь у 
змаганнях бригад швидкої медичної допомоги «Спадщанські медичні ралі – 
2019», які проходили в Спадщанському лісі Путивльського району. Команда 
нашого навчального закладу посіла І місце серед студентських команд та 
загальне ІV місце. Такі результати свідчать про високий рівень професійної 
підготовки наших випускників. 

Освітньо-виховний процес здійснюється державною мовою, в тому 
числі  діловодство  та навчально-методична документація (навчальні 
журнали, протоколи педагогічних та методичних рад, журнали керівників 
груп, документація методичного кабінету та циклових комісій тощо).  

Українською мовою проводяться навчальні заняття, виховні  та 
позааудиторні заходи. Питання щодо виконання Закону України «Про мови» 
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постійно виносяться на засідання педагогічної ради, циклових комісій. В 
коледжі відповідно до навчального плану функціонує кабінет української 
мови та літератури. Кабінет обладнаний комп’ютером, мультимедійним 
проектором, має необхідне методичне забезпечення для проведення навчання: 
підручники, посібники, методичні рекомендації до виконання самостійної та 
індивідуальної роботи студентів. Викладачем української мови 
запроваджуються сучасні педагогічні технології: метод мікрофон. Мозковий 
штурм, робота малими групами, «круглий стіл», «ділова гра», взаємоконтроль 
та перехресний контроль знань та інші. Студенти училища систематично 
беруть участь в конкурсах української мови ім. Петра Яцика, імені Шевченка, 
обласних олімпіадах з української мови.  

Бібліотечний фонд підручників становить 17 840 примірників. На жаль, 
підручники для загальноосвітніх предметів відповідно до нових навчальних 
планів та програм не видані і існують тільки в електронному варіанті. 

 
За звітний рік проведені наступні заходи з енергозбереження в 

навчальних корпусах та гуртожитку:  
- щороку проводиться промивка системи опалення; 
- щороку проводиться повірка теплообчислювачів та водолічильників; 
- встановлено 5 металопластикових вікон у спортзалі. 
 

Дані по економії електричної енергії  
за 2019 рік 

Потреба згідно 
розрахунку 

Фактичне 
споживання Економія 

 
Навч. 

корпус 
Гурто-
житок 

Навч. 
корпус 

Гурто-
житок 

Навч. 
корпус 

Гурто-
житок 

Електроенергія кВт/год 18 550 42 386 18508 41244 42 1 142 
 

Фінансування училища здійснюється з Сумського обласного бюджету.  
Аналіз фінансування по загальному фонду в порівнянні з 2018 роком 

свідчить про збільшення з 9882,2 тис. грн. до 10835,4 тис. грн.  у 2019 році – 
на 953,2 тис. грн. (9,66%). 

 Училищем  у 2019 році було залучено коштів спеціального фонду у сумі 
1453,0 тис. грн., що на 216,1 тис. грн. менше, ніж у 2018 році. 

 
Використання коштів за 2018-2019 рр. (тис. грн.) 

 
2018 2019 Показники 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Видатки та надання кредитів – 
усього з них використано по кодах 9882,2 1669,1 10835,4 1453,0 
2111 Заробітна   
         плата 6513,2 1023,1 6182,4 740,2 
2210 Матеріали,    
         обладнання та      
         інвентар 

555,9 86,9 554,6 66,2 

3000 Капітальні  
         видатки  - 8,2 34,85 45,8 
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За 2019 рік капітальні видатки склали 80,65 тис. грн. (0,316 тис. на 1 
студента), видатки на придбання матеріалів та обладнання - 620,8 тис. грн. 

Таке фінансування та проведені заходи по раціональному використанню 
коштів дають можливість на достатньому рівні забезпечувати навчально-
виховний процес. 

За два роки придбано комп'ютерного обладнання  на загальну суму 54,86 
тис. грн.  Придбано обладнання та муляжі для кабінетів доклінічної практики на 
суму 6 230 гривень. Крім того для покращення матеріальної бази училища 
придбано меблі, вироби медичного призначення для навчального процесу та 
інше обладнання на суму 210,8 тис. грн. Бібліотечний фонд поповнився 
підручниками на суму 15, 2 тисяч гривень. 

У 2019 році не було випадків несвоєчасної виплати заробітної плати та 
стипендій. Відповідно до умов колективного договору у 2019 році всі 
працівники отримали оздоровчі при виході у відпустку, по можливості 
проводилися виплати  премій  працівникам закладу, премій та матеріальної 
допомоги студентам. 

 
Виплати студентам (без дітей-сиріт та осіб з їх числа) (гривень) 

 
Види виплат 2018 2019 
Стипендія 1363078 1 382 153 
Індексація 25530 97 189 
Матеріальна допомога 28320 15 915 
Премія 50972 53 100 
Всього 1 467 900 1 548 357 
 

Виплати дітям-сиротам та особам з їх числа  (гривень) 
 
Види виплат 2018 2019 
Харчування 181 994 118 962 
Стипендія +  індексація 191768 121 613 
Матеріальна допомога на придбання 
навчальної літератури 21240 14 160 

Матеріальна допомога 1088 2 294 
Поповнення гардеробу 4747 2 044 
Допомога при працевлаштуванні 33618 21 647 
Всього 434 455 280 720 
 

Особлива увага в навчальному закладі звертається на соціальний захист 
студентів  із числа дітей-сиріт, інвалідів, чорнобильців. 

 
Діти-сироти, інваліди та чорнобильці, які навчаються у медучилищі 

 

Навчальні роки 

Діти-сироти та 
позбавлені 

батьківського 
піклування 

Студенти - інваліди 
Студенти з числа 

внутрішньо 
переміщених осіб 

2018-2019 5 7 2 
2019-2020 5 6 2 
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 Під постійною увагою адміністрації училища перебуває соціальний 

захист студентів, спрямований на: 
- організацію та контроль забезпечення студентів згідно з інструктивними 

та нормативними документами; 
- виплата  матеріальної допомоги та надання премій студентам; 
- сприяння забезпеченню належних умов проживання в гуртожитку; 
- надання матеріальної допомоги студентам пільгових категорій: дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 
чорнобильцям, дітям з малозабезпечених сімей, дітям-інвалідам  
відповідно до ст. 12 Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 5.04.1994 р. № 226,  ст. 20 Закону України  «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи»; 

- надання житлових субсидій студентам, які  проживають у гуртожитку. 
Соціально-економічні та побутові умови в коледжі відповідають 

нормативним актам. Питання розвитку соціальної сфери відображені у 
комплексному плані та у  плані виховної роботи. 

Згідно з чинним законодавством та нормативними документами 
соціальний захист працівників та студентів здійснюється за рахунок 
соціального страхування, стипендіального фонду та фонду профспілкових 
організацій. 

Усі  бажаючі іногородні студенти забезпечені гуртожитком, в якому 
створені комфортні умови для проживання, відпочинку, підготовки до занять 
та проведення дозвілля.  
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      Виховна робота в навчальному закладі планується і проводиться згідно 
з вимогами Державної національної програми «Освіта»: «Україна – ХХІ 
сторіччя», положеннями  Закону України «Про вищу освіту», положеннями 
Закону України «Про вищу освіту», Концепції національного виховання 
молоді, відповідними інструктивно-методичними документами Міністерства 
освіти і науки України. Пріоритетними напрямами організаційно-педагогічної 
діяльності училища є індивідуальний підхід у вихованні особистості студента, 
стимулюванні його внутрішніх сил на саморозвиток і самовиховання, 
гармонізацію внутрішніх колективних відносин в академічних групах.  
       Виховання – це цілеспрямоване управління процесом розвитку 
особистості, а система виховної роботи – це система взаємопов’язаних 
виховних заходів (справ, акцій), адекватних поставленій меті.   В навчальному 
закладі склалася цілісна система виховання, складовими частинами якої є 
національно-патріотичне виховання; громадське та моральне  виховання; 
професійне виховання; родинно-сімейне виховання, усвідомлене батьківське; 
художньо - естетичне виховання; екологічне та трудове виховання; 
формування здорового способу життя, спортивно – масова робота; сприяння 
творчому та всебічному розвитку особистості.  В основу системи покладено 
ідею національно-патріотичного виховання. Патріотичне виховання є  
стрижнем усієї навчально-виховної роботи, оскільки ми повинні виховати 
особистість, яка має почуття гордості за свою державу, сумлінно виконує 
громадські обов’язки, усвідомлює соціальні проблеми Батьківщини та 
українського народу, любить рідних та близьких людей. Без цього людина не 
має обличчя, вона втрачає себе.  

Національно-патріотичне виховання. 

Головною метою системи виховання є формування свідомого 
громадянина – патріота Української держави, представника української 
національної еліти через: виховання поваги і любові до рідної землі й 
українських традицій; підготовку свідомої інтелігенції України, збереження 
інтелектуального генофонду. 
     Були проведені виховні заходи  ( виховні годині, просвітницькі лекції, 
вечори. літературно - музичні композиції, патріотичні години, години 
історичної   пам’яті ) : 

-  «Моя держава - Україна» (до Дня незалежності України) .  
- «Ми прагнемо миру!» ( в День  знань).  
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-  «Ціна чужої війни». 
     - «Лицарський подвиг юних українців» (до Дня пам’яті героїв Крут). 
       - «Козацьке коло» (гра до Дня козацтва).  
        - «Горить свіча» ( до Дня пам’яті жертв голодоморів). 
        -  «Волю України не зламати», 
        - «Спогади очевидців», «Час коли цементується нація», «Волю України 
не зламати». (до Дня  Гідності та Свободи). 
        - «Соборна мати Україна – одна на всіх як оберіг», флешмоб «Ланцюг 
єднання», виставка «Україна – наш спільний дім» (до Дня Соборності 
України). 

             
-   «Батурин – українська голгофа». 
- «100 – річчя подій Української революції 1917-1921 років». 
- «Україна в боротьбі за незалежність». 
-    «Їх серця б’ються на небесах»( до Дня  героїв «Небесної сотні»). 

 
- «Великдень іде – свято в душу несе»» . 
- «Цих днів не змовкне слава» за участю учасника Другої світової війни 

Казарцева М.Д., «Шануємо героїв війни» ,«Вічна пам'ять героям. 
Пам’ятаємо», «Знаємо історію Другої світової війни» та надана шефська 
допомога  ветеранам війни , дітям війни – Кривонос  Н.І. (до Дня 
пам’яті та примирення.) 

-  «Вишиванки намалюй на асфальті», флеш-моб «Конотоп у 
вишиванках». акцію «Одягни вишиванку» (до Дня вишиванки). 
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Активну участь брали у загальноміських акціях «Подаруй воїну свято» 
до Новорічних свят та Великодня., у міських урочистих заходах з нагоди 
повернення із зони АТО  58-ї ОМп Бр. 

Стало доброю традицією проводити  туристичні походи до с.Таранське  
та  відвідувати місця бойової слави.  

Велику роль у національно-патріотичному вихованні відіграє  
бібліотека. Протягом року у бібліотеці оформлено книжкові виставки: «Ми 
просимо  миру», до дня  міста  «Наше місто славне і величне», «Оживає 
пам’ять тих далеких днів», «Козацької слави пам'ять невмируща», до дня 
захисника України «Подвиг не має забуття», «Україна шлях до свободи», 
виставка – реквієм «Вітчизни вартові», «Голодомор не зламав Україну», 
«Степан Бандера – життя присв`ячене свободі», «Соборна мати Україна – 
одна на всіх ,як оберіг», «Під  Крутами бій. Під  Крутами  кров», «У мові 
рідній і минуле ,й  майбуття, у ній народу суть, його життя», «Кращі з кращих 
за свободу сміло стали без вагань», «Обпалені Афганською війною», «Гетьман 
Мазепа та його доба», «Вишиванка – український оберіг», «Конституція 
країни – символ незалежності держави». А також були організовані та 
проведені заходи: До 75-річчя створення Української повстанської армії  урок 
мужності «ОУН – УПА: шляхами лицарів ідеї», урок  гідності «Волю України 
не зламати». 

 
 Громадське та моральне виховання ( рада профілактики, психологічна та 

соціальна служба). 
      Висока моральність – це завжди єдність слова i діла, чесність та 
порядність, сумлінне виконання людиною синівських, професійних, 
громадянських обов’язків, вірне служіння Україні.  

Моральне виховання пов’язане з правовим вихованням. Поєднуючись, 
вони забезпечують формування культури людської поведінки. У зв’язку з цим 
важливу роль відіграють соціогуманітарні дисципліни, бесіди на моральну 
тематику, зустрічі з працівниками прокуратури та МВС, читання художньої 
літератури, неухильне дотримання правил внутрішнього розпорядку училища.  

Були проведені  заходи:  
     -   відео-презентації  «Злочини та проступки». 
     - бесіди «Чи можна припинити торгівлю людьми?», «Ксенофобія, 
запобігання ксенофобії», «Функціонування  телефонів гарячої лінії», 
«Пустощі і кримінальна відповідальність». 
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    - бесіди з елементами дискусії «Аборт: убивство чи природний добір?». 
    - участь у вуличній акції «Хода за свободу» в рамках заходів до 
Європейського дня боротьби з торгівлею людьми .  

- бесіда з анонімним анкетуванням «Насильство у студентському 
середовищі, у сім’ї». 

- позакласний захід «Осінній вернісаж»  для студентів – першокурсників. 
   
        В травні 2019 року проведено тиждень правових знань, який включив 
такі заходи: 

1. Профілактичні бесіди на тему «Профілактика правопорушень серед 
студентів та дотримання їх конституційних прав» прокурором Конотопської 
місцевої прокуратури, юристом першого класу Чухіль С.С. та старшим 
інспектором ювенальної превенції КВ ГУНП Корж Г.П. серед студентів 1-2-х 
курсів. 

2. Бесіда  «Закон і правові органи». 
3. Зі студентами випускних груп проведено бесіду, щодо Порядку 

надання одноразової адресної допомоги випускникам ВНЗ, які здобули освіту 
за напрямками та спеціальностями медичного профілю. 

4. Конкурс малюнків «Що ми знаємо про свої права». 

 
5. Виготовлені буклети «Права дитини». 
6. В бібліотеці училища оформлена виставка «Знаємо і поважаємо 

права інших». 
7. Проведено бібліографічний огляд літератури: «Знаємо свої права, 

виконуємо обов’язки». 
- Виховні години: «Милосердним треба бути заради всього живого», 

«Добро спішіть творити люди», «Милосердя і доброта – людства два крила», 
«Моральність та зовнішні форми її прояву». 

-  Бесіди «Чи варто жити за законами моралі». 
В рамках профілактики насильства та торгівлі людьми провели: 

 Захід «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», 
 Конкурс малюнків «Проблема насильства та торгівлі людьми  очима студентів», 
 Виставка літератури «Молодь проти насильства та торгівлі людьми», 
 В групах проведені виховні години: «Люди, як товар», «Щоб не стати рабом», 

«Чи легка робота за кордоном», 
 Конкурс електронних презентацій, 
 Лекція – бесіда для батьків студентів «Взаєморозуміння, взаємоповага. Як 

уникнути конфліктів з власними дітьми». 
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 З метою  виконання «Концепції вдосконалення інформування громадськості з 
питань євроатлантичної інтеграції» в училищі проведено: 

 Бесіди з питань євроатлантичної інтеграції, 
 Інтелектуальна гра «Країнами Європи», 
Проведено акції : 

- Допоможи собі сам. 
- Святий Миколай, всім дітям допомагай. 
- Серце до серця»  під гаслом «Дитяче серденько живи» . 
- Врятуй життя дитини. 
- Я обираю життя. 
- Пасхальне диво. 
- Чисто Фест. 
- Одягни  вишиванку. 
- Обміняй отруту на цукерку. 
- «Щоб воїнам було тепліше…» (з ініціативи студентів училища були 

придбані теплі речі захисникам України, а саме: теплі шкарпетки, 
зимові шапки, рукавички) 

- Завдяки небайдужості наших студентів була зібрана гуманітарна 
допомога дітям, що перебувають в зоні антитерористичної операції.  
Для підвищення навчальної діяльності дітей, було зібрано: шкільні 
атрибути та книжки, солодощі, м’які іграшки, матеріали для творчості. 
На виконання Закону «Про освіту» та Конвенції про права дитини в 

нашому навчальному закладі було оформлено соціальні паспорти за групами 
та на підставі їх – соціальний паспорт училища, який дав змогу відобразити 
специфіку студентського складу училища. 

 
№ 
з/п 

Пільгові категорії Кількість дітей 

1.  Діти-сироти 2 
2.  Діти, позбавлені батьківського піклування 3 
3.  Діти-напівсироти 25 
4.  Діти-інваліди 7 
5.  Діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЄС 3 
6.  Діти з багатодітних сімей (у дужках зазначити кількість 

сімей) 
5 (5) 

7.  Діти  з числа  внутрішньо переміщених осіб 2 
8.  Діти з малозабезпечених сімей (в дужках зазначити кількість 

сімей) 
2 

9.  Діти матерів-одиначок 4 
10.  Діти, батьки яких учасники бойових дій. 15 
11.  Студенти, які мають дітей  - 
12.  Студенти, які схильні до правопорушень - 
13.  Діти, які опинилися  у складних життєвих обставинах  

включно ті, що  стоять на обліку у ЦССМ 
- 

14.  Діти з неблагополучних ( деструктивних) сімей ( в дужках 
зазначити кількість сімей) 

- 

15.  Діти, що стоять на обліку у ССД - 
16.  Діти, що стоять на обліку у КМСД - 
17.  Діти, батьки яких труд тру мігранти - 
18.  Діти з неповних сімей ) вказати тільки кількість без таблиці) - 
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  Систематично здійснюється діагностична робота під час індивідуальних 
та групових консультацій, занять зі студентами, у тому числі «групи ризику», 
обдарованих студентів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.  

З метою формування навичок здорового способу життя проведені  
виховні заходи та заняття: 

- «Привід до серйозних роздумів».  
- «Що треба знати про СНІД» . 
- «СНІД – чума ХХІ ст.».  
- «Не смійся з мене» (у  рамках акції «16 днів проти насилля»)  

 
 

- «Стоп насильство, стоп булінг!» . 
-  «Небезпечні групи в соціальних мережах: як не потрапити на гачок» . 
- «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».  
-  «Торгівля людьми – рабство ХХІ ст.».  
- 18 жовтня з групою 2мс було взято участь у міській вуличній акції 

«Хода за свободу».  
- «Зумій захистити свої права» . 
-  «Знаємо та реалізуємо свої права».  
-  «Я – лідер» . 

Активно проводилась просвітницька діяльність, в ході якої було 
проведено заходи:  

- «Твоя активна життєва позиція», «Досягнути успіху – стати 
щасливим», «Толерантність врятує світ» . 
 -  «Вплив соціальних мереж на світогляд молоді».  
 - «Гендерні стереотипи – це небезпечно». 
 -  «Ми різні – ми рівні». 
 -  «Відверто про потаємне».  
 - «Будувати життя чи пристосовуватися до нього». 

Разом із працівниками Центру зайнятості м. Конотопа у квітні з метою 
ефективної професійної реалізації студентів були проведені практичні заняття 
у випускних групах: «Техніка пошуку роботи», «Абетка пошуку роботи. 
Джерела вакансій. Послуги, які надає державна служба зайнятості». 
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Працівники Центру зайнятості виступили на проведеному з випускними 

групами у квітні інформаційно-просвітницького заходу «Залишайся в 
Україні» з метою популяризації роботи та ведення бізнесу в Україні.   

Здійснювався патронаж,  соціально-педагогічний супровід, соціально-
правовий захист студентів категорії сиріт та студентів, які залишилися без 
батьківського піклування, студентів з малозабезпечених сімей, студентів з 
обмеженими можливостями, студентів, що зазнали насильства, студентів, 
батьки яких знаходяться або повернулися з зони АТО, внутрішньо 
переміщених студентів. 

Двічі на рік були проведені обстеження житлово-побутових умов 
проживання студентів категорії сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.  

Професійне виховання. 

Професійне виховання – взаємопов’язане з трудовим вихованням та є 
його логічним продовженням. Суттю професійного виховання виступає 
становлення студента як фахівця. Результатом професійного виховання є 
любов i повага до обраної професії, глибокі та різнобічні фахові знання i 
вміння, творчий підхід індивіда до вирішення існуючих проблем, готовність 
приймати нестандартні рішення, особиста відповідальність за справу.  
   Заходи цього напрямку:  

- конкурс професійної майстерності «Кращий за професією» . 
- круглий стіл «Права та обов’язки молодого спеціаліста» за участю 

практикуючого юриста. 
- зустрічі з головним лікарем  Конотопської ЦРЛ та ЦМПД 

Конотопського району. 
- бесіди в групах: «Що я знаю про професію медичного працівника», 

«Моє перше робоче місце», «Чи готовий ти стати на робоче місце». 
- тренінги  для учнів шкіл та працівників організацій міста по наданню 

першої   невідкладної  медичної допомоги. 
- конкурс «Медсестрички» серед студентів другого курсу спеціальності 

«Сестринська справа». 
- проект «Грамотна контрацепція – запорука здоров'я жінки».  
- виставка санітарних бюлетенів, медичних плакатів та пам’яток 

:«Негативні наслідки раннього статевого життя», «Ні абортам!», 
«Збережи життя», «Сучасні засоби контрацепції», «Захистимо себе від 
захворювань, які передаються статевим шляхом!». 
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- виховна година «Грамотна контрацепція – запорука здоров'я жінки». 
 

                 
- акція «Об'єднаємо наші зусилля».( до Всесвітнього Дня боротьби з 

цукровим діабетом.).  
- опитування «Чи здавали ви коли – не будь кров?»  та  «Чи готові  ви 

стати донором?» (до Дня  боротьби з гемофілією ). 
- лекторій «12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією» .       
- для мешканців  та студентів міста за ініціативи Конотопського міського 

центру зайнятості провели «Ярмарку професій», де студенти-
старшокурсники продемонстрували майстер-класи з лікувального 
масажу, накладання джгутів, сповивання немовлят, вимірювання 
артеріального тиску, зросту та ваги. 

     
      На базі навчального закладу  пройшла обласна науково – практична 
конференція з актуальних питань екстреної та невідкладної медичної 
допомоги на догоспітальному етапі, а також конкурси практичної 
майстерності серед студентських команд медичних навчальних закладів 
області.  
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- відбулась студентська конференція на тему: «Актуальні проблеми 
вакцинопрофілактики».  

- проведено майстер-класи з надання невідкладної допомоги на 
підприємствах міста (арматурний завод, міськгаз). 

- пройшла зустріч з випускниками шкіл міста. Студенти-старшокурсники 
провели для гостей екскурсію по навчальному закладу, майстер-класи з 
надання екстреної медичної допомоги, виконання різних видів ін’єкцій, 
проведення антропометрії, застосування лікувального масажу.  

- проведено захід до Дня медичної сестри «Спасибі вам за труд 
неоціненний,  шановні наші медичні сестри». 

 
Родинно-сімейне виховання, усвідомлене батьківство. 

Одним з головних завдань родинно - сімейного виховання є створення 
сприятливих умов для життєдіяльності сім'ї, належних умов для фізичного, 
інтелектуального, морально-естетичного, освітнього та духовного розвитку 
дітей та молоді, а також підвищення педагогічної культури батьків та 
проведення училищних заходів за участю батьківської громадськості, 
спрямованих на популяризацію кращого досвіду національно-патріотичного 
виховання, проведені загальноучилищні батьківські збори .  
  Цікаво пройшли заходи: 

- міський захід з виховання сімейних цінностей  « Всі разом за сім`ю». 

            
- бесіда «Репродуктивне здоров’я жінки та цінність здорового способу 

життя».  
- виховні години: «Дівчинка. Дівчина. Жінка», «Хлопчик. Юнак. 

Чоловік», «Формування культури сімейних відносин, безпечного 
материнства, відповідального батьківства». 

- виховний захід «Мамо, матусю. Я ж твоя кровиночка». 
     - виставка предметів декоративно-прикладного мистецтва «Українські 
обереги рідного краю ». 
    -  конкурс «Лист мамі». 
    -  літературна гостинна в гуртожитку  «Прославимо маму»; 
    -  виховні години в групах «Роль батьків у вихованні молоді ». 

Художньо-естетичне виховання. 

Естетичне виховання покликане забезпечувати становлення i розвиток у 
студентів відчуття, розуміння i потреби у красі, усвідомлення необхідності 
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жити i творити за її законами, з позицій естетичних правил оцінювати явища i 
процеси навколишньої дійсності.  

В 2018-2019 навч. році студенти здійснили екскурсійні поїздки до              
м. Львів (гр.3мс, 2ф), м. Чернівці,  м. Бреч (гр.1ф), м. Умань Парк «Софіївка»               
(гр.1мс,1ф) , парк «Межигір’я» ( гр.1мс). 
        Формування естетичної культури студентів відбувається як у процесі 
навчання, так i в позанавчальний час.  

Проведені: 
- виставка творчих робіт студентів. Звісно через подібні заходи можна 

дізнатись більше про світ захоплень студента, особливий ажіотаж 
викликають завжди роботи першокурсників, для яких подібні акції в 
стінах училища вперше. 

- авторська виставка картин та малюнків Дмітрієва М. (гр.Іф) та  
Клименко Т. (гр.2мс), в  яких розкривається їх  внутрішній світ та 
авторська вільна інтерпретація відчуття світу й того, що з ним 
відбувається.  

 
       -   презентація груп нового прийому «Ми таланти твої ,Україно». 
       -  Конкурс  «Кращий студент року». Свято студентської творчості - «Віват 
студентське братство»,    

- розважально-концертна програма «Педагог-TV» та вшанування 
викладачів – пенсіонерів. (до Дня працівника освіти).   
- конкурс «Юні мовознавці» , конкурс  презентацій «Живи, прекрасна наша 
мова»,  виставка книг у бібліотеці «Рідна мова калинова», виховні години 
«Чарівні звуки, рідне слово – моя сердечна українська мова» (до 
Міжнародного Дня рідної мови). 

      
- Зустріч з автором та виконавцем власних пісень Олександром Спицьким 
«Нехай живе й кохання і любов». 
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- Участь у міській  концертно-розважальній програмі « Кохання з першого 
погляду» та «Моя весна».   

                    
   Взяли участь у театралізованому дійстві «Ніч перед Різдвом» із 
відзначення народних свят осінньо-зимового циклу «Калейдоскоп 
українських традицій» для дітей з особливими потребами та дітей-сиріт, для 
вихованців благодійних фондів «Відень», «Серця любові», «Крила надії». 
Волонтери погралися  в рухливі  ігри  та поворожили. Майбутні медики  
поділитися часточкою свого серця, адже в основі  їх професійної діяльності 
лежать одвічні людські цінності-це доброта, людяність, милосердя, турбота.  

          
-  Шевченківське свято «До тебе йду з Шевченка мудрим словом» (з  

нагоди 205-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка проведено).  

Екологічне та трудове виховання. 
Екологічне виховання спрямоване на утвердження у свідомості 

студентів знань про природу як єдину основу життя на Землі, переконань про 
необхідність гуманного ставлення до неї, особисту відповідальність за 
майбутнє, формування вміння здійснювати діяльність, дбайливо оберігаючи 
довкілля. Цьому сприяють заходи: 

- бесіди: «Наш край багатий і красивий», «Безпека життєдіяльності в 
оточуючому середовищі», « Природа - наш дім», «Вода – джерело всього 
живого», «Прийшов у ліс – поводься з розумінням та любов’ю», «Чисто не 
там, де прибирають, а там, де не смітять». 
- Очистили узбережжя річки Єзуч в районі Загребелля в рамках 
Всесвітнього дня прибирання зелених зон та благоустрою.   
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- Взяли участь в облаштуванні дитячих майданчиків міста та міського 
парку. 

-  Конкурс листівок «Ми за чисте довкілля» 
- Конкурс плакатів, малюнків і композицій з питань екології   «Дзвони 
пам’яті ». 
- Година скорботи до Дня пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи. 
- Година роздумів «Атомне століття раною горить». 
- Конференція « Екологічні і медичні наслідки Чорнобиля».  
       Трудове виховання має на меті формування любові до праці та потреби 
у ній, потреби в набутті знань i вмінь, професійно здійснювати діяльність, 
реалізувати через неї свої задатки i здібності, виконувати свої обов’язки 
професійно, відповідально, якісно. Трудове виховання здійснюється 
передусім шляхом залучення студентів до конкретних видів діяльності.  

Студенти гуртожитку  провели  толоку «Молодь за чисте довкілля» . 

 
Активно молодь  надає  благодійницьку допомогу в прибиранні та 

копанні присадибних ділянок людям похилого віку. 
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     В гуртожитку медучилища організовано самообслуговування студентів. 
На час літніх канікул в училищі створені бригади по благоустрою училища, 
гуртожитку та прилеглої території. 

  
Формування здорового способу життя, спортивно – масова робота. 

    Фізичне виховання – це розвиток i зміцнення здоров’я студентів, їх 
фізичних задатків та здібностей, утвердження активного, здорового способу 
життя, вироблення вмінь самостійно використовувати форми i методи 
фізичної культури в процесі власної життєдіяльності. Даний напрям 
виховання включає пропаганду здорового способу життя i конкретну 
діяльність, спрямовану на фізичне вдосконалення та фізичне загартування 
молодих людей. Фізичне виховання здійснюється на заняттях із фізичної 
культури, через участь юнаків i дівчат у роботі спортивних секцій, під час 
спортивних змагань, туристичних походів. Організовують та проводять 
роботу в даному напрямі викладачі фізкультури, класні керівники, викладачі, 
вихователь гуртожитку та голова наркопосту.  

З метою запобігання поширенню наркоманії, тютюнокуріння та 
вживання алкогольних напоїв  серед студентської молоді  у навчальному 
закладі протягом  навчального року проведено:  

 зустрічі студентів з медичними працівниками щодо профілактики 
алкоголізму ; 

 з дільничними інспекторами щодо відповідальності за вживання  
алкогольних напоїв та куріння в громадських місцях; 

 проведено анкетування студентів перших курсів на тему: «Чи схильний 
ти до наркотиків», «Чи схильний ти до вживання алкоголю»; 

 конкурс студентських презентацій на теми: «Якщо не ми, то хто! », 
«Який спосіб життя – таке й здоров'я»; 

 лекції, бесіди із студентами на теми: «Геть паління – ми здорове 
покоління», «Моє здоров’я в моїх руках », «Здоров’я молоді — здоров’я 
нації», «Я обираю життя», «Зупинись доки не пізно»;  

 профілактичні рейди в гуртожитку та інші місця проживання й дозвілля 
студентів; 

 акція «За здоровий спосіб життя. Молодь проти алкоголю», конференція 
«Стоп — наркотик»,  ділова гра «Вільний час без цигарок та алкоголю»; 

 книжкові виставки, конкурси малюнків, плакатів, листівок, буклетів з 
відповідної  тематики; 
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 тематичні виховні  години в групах; 
 перегляди відео та кінофільмів; 
 розробка студентами проектів соціальної реклами (слогани, малюнки) 

щодо неприпустимості алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, а, навпаки, 
пропаганди здорового стилю життя; 

 залучення студентів під час проходження навчальної практики в лікарні 
та на ФАПі проводити санітарно-освітню роботу з питань здорового способу 
життя; 

 виступ голови наркопосту на батьківських зборах на тему: «Шкідливі 
звички молоді, як важлива соціальна проблема».  

Студенти груп ознайомлені з законодавчою базою про заборону куріння 
на території навчального закладу та в громадських місцях. 

Заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом: 
- молодіжна акція «Рівний рівному» на тему « Профілактика ВІЛ-
інфекції в Україні» ; 
- інформаційна хвилина «Що треба знати про СНІД»;  
- виставка студентських малюнків «СНІД- чума ХХІ століття»; 
- оформлено стендово-просвітницький матеріал «СНІД – це  
найболючіша біда»;  
- виховні години по групах «СНІД – небезпечне захворювання;  
- зустрічі з лікарями наркодиспансеру. 
В ході  інформаційної антитютюнової кампанії «Дим – невидимий 

вбивця» проведено наступні заходи:  
виховні години « Куріння чи здоров’я – вибирайте самі»;  
виставка малюнків протидії курінню та популяризації здорового 

способу життя « Молодь проти куріння»;перегляд  фільму «Правда про 
куріння»; 

- інформаційна виставка» «Здоров’я – найцінніший скарб». 
Відповідно до Концепції Загальнодержавної цільової соціальної 

програми «Здорова нація», комплексного плану Конотопського медичного 
училища «За здоровий спосіб життя» та з нагоди Дня фізкультурника в 
Конотопському медичному училищі 13 вересня 2018 року, для студентів 
першого року навчання, пройшов День здоров’я в районі населеного пункту 
х.Таранський біля табору відпочинку «Мрія». 

Головна мета заходу – це пропаганда здорового способу життя, фізичної 
культури, залучення до систематичних занять фізкультурою і спортом, 
зміцнення здоров’я студентів, визначення обдарованих, виховання почуття 
колективізму та адаптації студентів.  

Протягом року в училищі працювали спортивні секції: з настільного 
тенісу - 10 чол., баскетболу -15 чол., волейболу (дівчата) - 15 чол., міні-
футбол (юнаки) -10 чол., легкої атлетики - 8чол., атлетична гімнастика – 20 
чол. 

Всього займалося - 78 студентів. 
У навчальному році проводилася спартакіада училища, до програми 

якої входили види спорту: волейбол (дівчата), баскетбол, настільний теніс, 
л/атлетика. Всього в спартакіаді приймало участь близько 180 чол. (90% - 
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дівчат, 10% - юнаків). Також проводилися змагання серед команд студентів 
ВНЗ І-ІІ р.а. міста та були нагоджені грамотами і медалями за призові місця:  

- фут–зал юнаки – V загальне командне місце: Хижняк Ігор, Шатьорний 
Владислав, Гуц Ігор, Тітенко Денис, Назаренко Артем, Кібенко Євген, Возний 
Сергій, Саєнко Назар, Хащівський Стас, Кривошея Олесь, Старостенко Ігор. 

- настільний теніс юнаки - V загальне командне місце: Куштименко 
Євген, Рябченко Андрій, Кибенко Євгеній;  

- настільний теніс дівчата - І загальне командне місце та нагороджені 
грамотами і медалями: Бас Вікторія, Федько Альона, Борсукова Альона;  

волейбол дівчата – ІІІ загальне командне місце та були нагороджені 
грамотами і медалями: Борисенко Анастасія, Котляревська Катерина, 
Лященко Ганна, Рибалка Тетяна, Пацюк Вікторія, Панченко Анастасія, 
Лужанська Людмила;  

Змагання серед допризовної молоді юнаки – Х загальне місце: Булигін 
Віталій, Хащівський Стас, Старостенко Ігор. 

- туристичні змагання: групи першого набору. 
Збірна команда училища приймала участь у обласній спартакіаді 

серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, з баскетболу 
серед  дівчат – IV загальне місце та були нагороджені грамотами і 
медалями: Павленко Антоніна, Потеряйко Ала, Черток Дарина, Заболотня 
Анна, Жмуд Каріна, Кобзар Альбіна, Заніборщ Юлія, Прокопенко Аліна, 
Дмитренко Олександра, Вандоляк Дар’я, Чепурко Анастасія, Шершак Неля. З 
настільного тенісу юнаки – V загальне місце: Куштименко Євген, Рябченко 
Андрій, Кибенко Євгеній.  

В училищі проводилися позаурочні спортивні заходи, Олімпійський 
тиждень, присвячені Дню фізичної культури та спорту, Всесвітньому Дню 
здоров’я, Міжнародному Дню туриста, Дню Української Армії, Дню 
Захисника України, Дню міста, Дню Перемоги. 

В училищі регулярно проходять позаурочні спортивні заходи:  
Олімпійський тиждень, до  Дня фізичної культури та спорту, Всесвітнього 
Дня здоров’я, Міжнародного Дня туриста, Дня Української Армії, Дня 
Захисника України, Дня міста, Дня пам’яті та примирення.  Систематично 
проводилися туристичні походи по місцях бойової Слави Конотопського 
району та в травні місяці дводенні походи з другими курсами з оздоровчою 
метою. 

Сприяння творчому та всебічному розвитку особистості  
( волонтерська робота, студентське  самоврядування,  

громадська діяльність.) 
Формуванню активної життєвої позиції сприяє робота в органах 

студентського самоврядування – студентської ради на рівні училища та 
старостату на відділенні. У складі ради працюють комісії з організації 
навчальної діяльності, дозвілля, інформаційної діяльності, житлово-
побутових умов та спортивно-оздоровча. Члени студентської ради 
залучаються до участі у формуванні керівних органів і плануванні роботи, 
беруть активну участь у підготовці й проведенні культурно-масових заходів, 
організовують чергування по училищу під час проведення вечорів, конкурсів, 
виходять з пропозиціями щодо заохочення студентів за успіхи у навчальній та 
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громадській роботі. За рішенням та погодженням зі студентською радою 
відбувається відрахування студентів з навчального закладу та переведення з 
комерційної форми навчання на державну форму навчання 

Бути медичним працівником – це покликання, а не розрахунок, це 
гуманність і милосердя, які піднесуть кожного хто пов’язав свою долю з 
медициною на п’єдестал людської вдячності. Доброта і милосердя – два крила 
на яких тримається людство. Наші – дуже активні. Вони самі приходять з 
ідеями, а адміністрація підтримує їх. Студенти Конотопського медичного 
училища -  це справжній загін милосердя. 

- Проведено акцію «Врятуймо життя дитини». 
Довгий час студенти опікуються дитячим будинком для дітей з 

фізичними вадами. Це не епізодичні візити до свята Миколая, а постійні. 
Вони готують для дітей концерти, збирають кошти, навчають дітей  
виготовленню сувенірів в техніці квілінг.  

Взяли участь у благодійному концерті «Разом до Перемоги», 
організованому студентами міста, на підтримку наших земляків, які 
знаходяться в зоні АТО. Студенти виконували пісні про Україну, українські 
танці та виступили з лозунгами: «За мир та злагоду в усьому світі», «Україна 
– єдина країна», «Об’єднаємося всі проти війни» та «Миру мир  в усьому 
світі». 

Проведення святкової програми «Доброта. Турбота. Милосердя», «З 
теплом у серці» та привітання з нагоди професійного свята «День працівника 
соціальної сфери України»  в територіальному  центрі соціального захисту 
населення;  

Підготували концертну програму «З любов`ю та  теплом у серці» до 
Міжнародного дня інвалідів Це був візит з концертною програмою до 
будинку – інтернату, де студенти медичного училища долучились до 
загального концерту для вихованців будинку-інтернату. В своїх виступах 
закликали цінувати тих людей, які знаходяться поруч, їх працю, добре 
ставлення до друзів і оточуючих. 

Брали участь у  акції «Врятуй життя дитини» в рамках акції «від Серця 
до серця» та  концертній програмі, благодійному аукціоні «З любов’ю у 
серці». 

Провели акцію «Ми пам’ятаємо і шануймо Вашу мужність та відвагу». 
Надали допомогу сім’ям загиблих у Другій світовій війні: 3–ом особам 
скопали та обробили присадибні ділянки.  
Чільне місце посідає робота по сприянню творчому та всебічному 

розвитку особистості, яка реалізується через роботу гуртків, секцій.  
    Окрім предметних гуртків та спортивних секцій, діють гуртки 
художньої творчості: вокально-хоровий, хореографічний та культорганізатор 
займається із студентами   театральним мистецтвом (художнє читання).  

Протягом  навчального року учасники вокального гуртка та ансамблю 
«Ліра Гіппократа» були  залучені до проведення культурно-масових заходів 
училища. Це концерти, присвячені державним і професійним 
святам,мистецькі акції, огляди художньої самодіяльності, участь у 
міжнародних та обласних конкурсах та фестивалях. Вихованці вокального 
гуртка є неодноразовими переможцями  різних  конкурсів та фестивалів. 
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           Зі студентами проведено роботу з хореографічного мистецтва.  
У цьому році було охоплено всі напрями хореографічного мистецтва: 

естрадного, народного та бального.  Танцювальний  колектив  відомий вже не 
тільки в училищі та місті , а й за його межами. Його нагороджують за високу 
техніку виконання, за сценічну культуру, виразність, емоційність і артистизм. 
Протягом року  танцювальний колектив «BUTTERFLY».   
       06 жовтня 2018 року колектив брав участь у Всеукраїнському  
фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва «Сума талантів» та  
Всеукраїнському  конкурсі постановників – балетмейстерів «Натхнення» в   
м.Суми, де здобув почесне звання лауреату 2 ступеню. 

Участь у таких конкурсах та фестивалях  популяризує  студентську 
хореографічну  творчість,  підвищує  художній  рівень та виконавську  
майстерність  молодіжних  хореографічних колективів.  

 
22 листопада 2018 року обдаровані студенти  училища   брали  участь  у            

VІ Міжнародному  фестивалі-конкурсі «Україна – це ми» та  вибороли 
призові місця в різних номінаціях, зокрема: Пацюк Вікторія («Естрадний 
вокал»,1-е місце), Черток Дарина «Класична хореографія»,2-е місце), 
Вєрозубов Андрій («Естрадний вокал», 3-є місце), Саббатовська Катерина 
«Народна пісня», 3-є місце),Панасенко Данило «Художнє слово», 3-є місце). 
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16 квітня 2019 року  з нагоди Всесвітнього дня поезії та Міжнародного  
дня театру  в  м. Києві  у  приміщенні Європейського університету  відбувся  
XVII Всеукраїнський фестиваль-конкурс студентської творчості                          
«Весняна хвиля - 2019. серед студентських театрів естрадних мініатюр,  
літературних театрів та  студентів-поетів. Училище на конкурсі представляли  
Москалець Ірина (гр.3ф), Саббатовська  Катерина (гр.2ф), які  читали уривки з 
поеми «ГОЛОДОМОР» Н. Виноградарської.  Виступ творчого  дуету гідно 
відзначений поважним журі дипломом лауреата ІІ ступеня в номінації 
«Літературний театр» в жанрі  «Театральне мистецтво».   

 
18 квітня 2019 року на Всеукраїнському відкритому конкурсі-фестивалі 

патріотичної пісні «Від серця до серця» з теми «Ти людських найкращих 
почуттів злиття - пісня українська на усе життя» (м. Конотоп), де студенти - 
учасники конкурсу посіли переможні місця в категорії виконавців 16-20 
років: Вєрозубов А. – І місце, дует Вєрозубов Андрій та Грищенко Антон – ІІ  
місце ,ансамбль «Ліра Гіппократа» -  І місце . Нехай завжди з нами буде пісня, 
нехай збереже вона тепло наших сердець, наше життя, нехай робить усіх 
душевнішими, красивішими у своїх почуттях, підносить нашу національну і 
людську гідність. 

  
На ХХ регіональному телевізійному конкурсі «Зірки надій» (м. 

Конотоп) Верозубов Андрій  став  лауреатом ІІ ступеню у номінації 
«Естрадний вокал».  

Щастя людини – у творчості. Воно є джерелом духовної наснаги, 
насолоди цінностей, що відкривають шлях до храму душі, до краси.  
 24 квітня 2019 року в черговий раз талановиті  студенти нашого навчального 
закладу взяли активну участь у фестивалі студентської творчості 
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«Студентська весна - 2019», який проходив  з метою подальшого розвитку 
самодіяльного мистецтва у навчальних закладах, підтримки творчої молоді 
міста, сприяння виявленню та показу мистецьких надбань студентства у всіх 
видах творчості. 

Фестиваль відбувся за такими номінаціями: народний вокал, естрадний 
вокал, музичне виконання, народна хореографія, естрадна хореографія 
сучасна хореографія, класична хореографія, театральне мистецтво, 
оригінальний жанр, фото талант, прикладне мистецтво, та викладацька 
майстерність. Студенти  училища показали свою творчу та професійну 
майстерність. Програма виступу студентів за результативністю:Пацюк 
Вікторія : номінація «Естрадний вокал» - І місце; Вєрозубов Андрій: 
номінація «Естрадний вокал»- І місце;Потеряйко Алла: номінація «Народний 
вокал», пісня «Веснянка»- І місце; Дует в складі Вєрозубова Андрія, 
Грищенка Антона: номінація «Естрадний вокал - І місце;Черток Дарина: 
номінація «Класична хореографія», - І місце; Дмітрієв Максим : номінація 
«Прикладне мистецтво» - І місце;Клименко Тетяна : номінація «Прикладне 
мистецтво» – ІІ місце; Грищенко Антон: номінація «Естрадний вокал», ІІ 
місце; Черток Дарина: номінація «Класична хореографія- ІІ місце; Москалець 
Ірина , Саббатовська Катерина: номінація «Театральне мистецтво», - ІІ місце; 
Базарна О.М.: номінація «Викладацька майстерність » за  роботи в техніці 
оригамі, квілінг, декупаж, пап`є-маше та плетіння з газетної лози, виготовлені 
власноруч. 

  
 
Студент училища Дмітрієв М. взяв участь у Міжнародній художній ініціативі 
«See the Big Picture» та літній школі «Транс-Арт та Арт-Терапія», яка 
обєднала візуальних художників та фотографів та  через мистецтво – кожного 
громадянина світу.  
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      30 червня 2019 року  студентська молодь  училища долучилась до 
обласного фестивалю - конкурсу   національно - патріотичного спрямування 
«Терен-фест», який проходив в смт Терни  з метою збереження національної 
культури, сприяння розвитку та популяризації художньої творчості, надання 
можливостей  кожному учаснику  реалізувати свої здібності та вихованню у 
молоді любові до Вітчизни, шанобливого та дбайливого ставлення до 
культурних надбань  українського народу. 
       Учасники  фестивалю-конкурсу представили, на рівні області,  гідно 
свій навчальний заклад,  виконали окремі номери у різних жанрах та 
вибороли призові місця: Потеряйко А. - І місце у номінації «Вокал 
(народний),  соло», Саббатовська К. - ІІІ місце у номінації «Вокал (народний), 
соло». Яскраво  засвітились  першокурсники  Воронецька  Б. та  Старостенко 
І. у жанрі «Театральне мистецтво (українська тематика)  та вибороли грамоти 
за І  і  ІІ місце. 

           
    
  Кожен із напрямків виховної роботи спрямований на досягнення мети, 
вирішення конкретних завдань i передбачає використання відповідних форм 
та методів роботи. Постійна єдність, взаємодоповнюваність усіх напрямків  
виховання є важливою умовою результативності виховної роботи 
Конотопського фахового медичного коледжу  в цілому. 
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