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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контингент студентів

К ількість  студентів м едичного коледж у ( 2020-2021 н.р.) станом  на 01.09. 2020 р.

Курси Спеціальність Кількість студентів Академ відпустка Бюджетні Всього
1 курс (9 клас) ‘Сестринська справа’ 22 22
І (9 клас) ‘Стоматологія ортопедична’ 30 ЦЬачинський) 51
1(11 клас) ‘Стоматологія ортопедич на’
1 (9 клас) ‘Фармація’ 60 60
Всього 132 і 133

К іл ьк іс т ь  студен т ів  м едичного  коледж у
Курси Спеціальність Кількість студентів Академ відпустка Бюджетні Всього

11 курс (9 клас) ‘Сестринська справа’ 40 40
11(9 клас) ‘Лікувальна справа’ 22 2 (Болнарук), 

(Вороняк)
1 (Суканень) 25

11(9 клас) ‘Стоматологія ортопедична' 49 49
11(11 клас) ‘Стоматологія ортопедич на' 1 1 11
11 (9 клас) ‘Фармація’ 60 60

182 2 1 185
Всього 1

Кількість студентів медичного коледжу
Курси Спеціальність Кількість студентів Академ відпустка Бюджетні Всього

111 курс (9 клас) ‘Сестринська справа’ 45 1 (Лис тюк) 1 (Дуфанець) 47
111 куре( 9 клас) ‘Лікувальна справа’ 34 І(Лібрик) 35
111 (9 клас) ‘Фармація’ 58 2(Логай,

Хмельницька)
60

111 (9 клас) Стоматологія ортопедич на ’ 37 37
Всього 174 1 4 179

Кількість студентів медичного коледжу
Курси Спеціальність Кількість студентів Академ відпустка Бюджетні Всього

1Укурс(9 клас) ‘Сестринська справа’ 223 78 78
ІУкурс(9 клас) ‘Сестринська справа 5.12010102 2(Чапкайло.Мандзюк) 2
1Укурс(9 клас) ‘Лікувальна справа’ 5.12010102 1 Чспсняк, 1
1Укурс(9 клас) ‘Лікувальна справа’ 223 40 1 (Шпак) 41
Всього 118 3 1 122
Всього по 
коледжу

606 7 6 619

К іл ь к ість студен тін  ф ахон ого  м еди чн ого  коледж у  ( 2020-2021 н.р.) стан о м  на 30 .06 .2021  р.
Курси Спеціальність Кількість студентів Академ відпустка Бюджетні Всього

1 курс (9 клас) ‘Сестринська справа’ 22 22
1 (9 клас) ‘Стоматологія ортопедич на’ 50 50
1(11 клас) ‘Стоматологія ортопедична’ 10 10
1 (9 клас) ‘Фармація’ 60 60
Всього 142 142

Кількість студентів медичного коледжу
Курси Спеціальність ! Кількість студентів Г Академ відпустка Бюджетні Всього

11 курс (9 клас) 'Сестринська справа’ 39 39
11(9 клас) ‘Лікувальна справа’ 22 ! (Болнарук) 1 (Суконець) 24
11 (9 клас) ’ Стоматолог!я ортопедич на ’ 48 48
11 (11 клас) ‘Стоматологія ортопедич на’ - 1 (Яцкі в) 1
11 (9 клас) ‘Фармація’ 60 60

Всього
169 2 1 172

Кількість студентів медичного коледжу
Курси Спеціальність КІл ькість стуле 1 її і в Академ відпустка Бюджетні Всього

ІІІ курс (9 клас) ‘Сестринська справа’ 45 1 (Листю к) 1 (Дуфанець) 47
НІ курс( 9 клас) ‘Лікувальна справа' 32 32
111 (9 клас) ‘Стоматологія ортопедична’ - - -

111(11 клас) 'Стоматологія ортопедична’ - - - -
Всього 77 1 І 79

К ількіс і ь студентів медичного колелжу
Курси Спеціальність Кількість студентів Академ відпустка Бюджетні Всього

ІУкурс(9 клас) ‘Сестринська справа 223 2 1 (Євтушенко) 3
ІУкурс(9 клас) Сестринська справа 5.12010102 1 .(Мандзюк) 1



Освітній процес у фаховому медичному коледжі ІФНМУ (далі -  Коледж) -  це система 
організаційних і дидактичних заходів, що спрямовані на реалізацію змісту освіти за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» («фаховий молодший бакалавр») згідно з 
освітніми програмами та навчальними планами. Освітні програми та навчальні плани 
спеціальностей затверджуються в установленому порядку.

Організація освітнього процесу у фаховому медичному коледжі ІФНМУ базується на 
таких нормативно-правових документах:

-  Конституція України;
-  Закон України «Про освіту»;
-  Закон України «Про повну загальну середню освіту»;
-  Закон України «Про вищу освіту»;
-  Закон України «Про фахову передвищу освіту»;
-  міжнародні договори України, укладені в установленому законом порядку;

-  Постанови Кабінету Міністрів України:
-  «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної 
форми власності» (постанова КМУ від 27 серпня 2010 р. №796);

-  «Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 
освіти» (постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. №1095);

-  «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
працівників» (постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800);

-  «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-
патріотичного виховання на період до 2025 року» (постанова КМУ від 9 жовтня 2020 р.
№1233-р);

-  накази Міністерства освіти і науки України:
-  «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та

переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і 
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (наказ МОН України від 
07.08.2002р. № 450);

-  «Порядок надання платних освітніх послуг державними та комунальними 
навчальними закладами» (наказом МОН України, Міністерства економіки України, 
Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. №736/902/758);

-  Положення про дистанційне навчання (наказ МОН України від 25.04.2013 р. №466);
-  «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти» (наказ МОН України від 30.12.2015 р. № 1187);
-  «Про Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 
10.01.2017 р. №25);

-  «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» (наказ МОН 
України від 26.12.2017 р. № 1669);

-  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 
III ступеня» (наказ МОН України від 20.04.18 № 408);

-  «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої освіти закладів 
освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої
Г \ґ » т з і 'т т л л \  ( и г  я  і/* а  о  V і г п а ї ' т т т і  г>І тт Л 1  Г\£. 1 О  С 'Т Л Ч .



-  «Деякі питання організації дистанційного навчання» (наказ МОН України від - 
08.09.2020 р .№  1115);

-  накази Міністерства охорони здоров'я України:
-  «Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою 

напрямів «Медицина» і «Фармація»» (наказ МОЗ України від 14.08.1998 р. № 251);
-  «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.1998 р. № 251 «Про 

затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою 
освітою напрямів «Медицина» і «Фармація»» (наказ МОЗ України від 15.01.1999 р. № 71);

-  «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів 
вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (наказ МОЗ 
від 07.12.2005 р. № 690);

-  Нормативні документи, пов'язані із специфікою освітньої діяльності Коледжу:
-  Статут Івано-Франківського національного медичного університету (далі - 

Університет);
-  Правила внутрішнього розпорядку в Університеті.
-  Державні стандарти фахової передвищої освіти;
-  Стандарти фахової передвищої освіти (за наявності);
-  Положення про організацію освітнього процесу у Івано-Франківському 

національному медичному університеті;
-  Положення про систему оцінювання якості знань студентів в Івано-Франківському 

національному медичному університеті;
-  Положення про організацію підсумкових контролів знань студентів в Івано- 

Франківському національному медичному університеті (проведення підсумкових модульних 
контролів, іспитів, диференційованих заліків, заліків);

-  Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Івано- 
Франківському національному медичному університеті;

-  Положення про фаховий медичний коледж Івано-Франківського національного 
медичного університету;

-  Положення про організацію освітнього процесу у фаховому медичному коледжі 
Івано-Франківського національного медичного університету.

Протягом 2020-21 навчального року навчальна робота Коледжу здійснювалася 
відповідно до висвітлених нормативно-правових документів і Плану роботи фахового 
медичного коледжу ІФНМУ на 2020-21 н.р.

На засіданнях Педагогічної ради, Дирекції розглядались актуальні навчальні, виховні 
та педагогічні проблеми щодо підготовки фахівців за спеціальностями «Медсестринство» 
ОПП «Сестринська справа», ОПП «Лікувальна справа», «Стоматологія» ОПП «Стоматологія 
ортопедична», «Фармація, промислова фармація» ОПП «Фармація».

Для реалізації даних напрямків на початку навчального року затверджено:
Навчальну документацію;
Плани роботи фахового медичного коледжу, циклових комісій, відділень;
Навчальні програми та робочі навчальні програми.

Протягом 2020-21 н.р. проведено 5 засідань Педагогічної ради, на яких розглядались 
питання:

1. Про підсумки роботи коледжу за 2019-2020 н.р. та основні завдання педагогічного
ктіпєк-т и и у  ня 7090-91 н п



4. Інформація щодо підсумків вступної кампанії 2020 року.
5. Основні напрямки виховної роботи в 2020-21 н.р.
6. Нові підходи до викладання дисциплін загальноосвітнього та соціально- 

гуманітарного циклу в умовах компетентнісного навчання.
7. Досвід роботи викладачів циклової комісії спеціальності Фармація, промислова 

фармація, ОПП «Фармація» щодо навчально-методичного забезпечення проведення практики.
8. Розробка системи розвитку інноваційної особистості в умовах адаптації до вимог 

вищого навчального закладу.
9. Аналіз результатів моніторингу якості знань студентів за результатами проміжної 

атестації.
10. Про проведення атестації педагогічних працівників коледжу.
11. Про хід реалізації планів заходів по виконанню Концепції національно- 

патріотичного виховання студентів коледжу.
12. Сучасні напрями роботи бібліотеки та стан забезпечення студентів коледжу 

навчально-методичними матеріалами.
13. Підготовка до ДПА у формі ЗНО з української мови, математики, історії України, 

біології та хімії студентів II курсу фахового медичного коледжу.
14. Організація та проведення зимової екзаменаційної сесії.
15. Інформація щодо нових нормативних документів.
16. Про підсумки роботи педагогічного колективу в І семестрі 2020-21 н.р.
17. Аналіз результатів моніторингу якості знань студентів за результатами зимової 

екзаменаційної сесії.
18. Аналіз результатів студентських олімпіад із дисциплін загальноосвітньої 

підготовки.
19. Про хід проведення атестації педагогічних працівників коледжу, що атестуються в 

2020-21 н.р.
20. Про стан виховної роботи в коледжі та участь викладачів у проведенні відкритих 

виховних заходів.
21. Про підсумки атестації педагогічних працівників.
22. Аналіз результатів моніторингу якості знань студентів по результатам проміжної 

атестації.
23. Про підсумки успішності студентів випускних курсів спеціальностей 

«Медсестринство», «Стоматологія», «Фармація» та допуск до державної переддипломної 
практики.

24. Особливості організації виробничої та переддипломної практик студентів 
фахового медичного коледжу ІФНМУ.

25. Про організацію та проведення літньої екзаменаційної сесії.
26. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2020-21 н.р..
27. Аналіз підсумків ліцензійних іспитів «Крок М. Лікувальна справа» та 

«Крок М. Сестринська справа».
28. Про підсумки роботи ДКК та присвоєння кваліфікації молодшим спеціалістам зі 

спеціальностей «Медсестринство», «Стоматологія», «Фармація».
29. Звіт голів циклових методичних (предметних) комісій фахового медичного 

коледжу за 2020-21 н.р.
30. Підведення підсумків роботи відділень за 2020-21 н.р.
3 1. Підведення підсумків виховної роботи коледжу за 2020-21 н.р.
32. Ознайомлення з наказами і розпорядженнями ректора ІФНМУ, інструктивно- 

методичними матеріалами МОН України, МОЗ України, департаменту освіти, науки та 
молодіжної політики, департаменту охооони здоров’я.



за визначеними напрямками:
1. Обговорення плану роботи фахового медичного коледжу на 2020-21 н.р.
2. Організація роботи циклових методичних комісій.
3. Стан підготовки кафедр до навчального року.
4. Затвердження навчально-методичної документації на 2020-21 н.р.
5. Розподіл та призначення кураторів академічних груп.
6. Організація роботи Педагогічної ради коледжу.
7. Обговорення звітів голів ДЕК.
8. Підготовка до посвяти першокурсників.
9. Обговорення організації освітнього процесу за умов адаптивного карантину в 

2020-21 н.р.
10. Обговорення організації проведення практик за 2019-20 н.р.
11. Проведення інструктажу з секретарями коледжу щодо ведення документації.
12. Аналіз стану організації студентського самоврядування на відділеннях і в

гуртожитку.
13. Стан забезпечення підручниками та посібниками студентами фахового медичного 

коледжу.
14. Організація ректорського контролю для студентів IV курсу спеціальності

«Медсестринство».
15. Обговорення стану освітнього процесу за змішаною формою навчання.
16. Про оновлення положень фахового медичного коледжу.
17. Обговорення стану проведення онлайн практик студентами ІІ-ІУ курсів.
18. Проведення аналізу проміжної атестації студентів коледжу.
19. Проведення аналізу ведення документації.
20. Підготовка до зимової екзаменаційної сесії.
21. Обговорення аналізу ректорського контролю.
22. Обговорення навчального процесу випускних курсів.
23. Підготовка до проведення батьківських зборів «Особливості проведення ЗНО-

2021».
24. Організація контролю заповнення залікових книжок та індивідуальних планів.
25. Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії.
26. Аналіз проведення батьківських зборів для II курсу.
27. Підготовка до весняного семестру 2020-21 н.р.
28. Аналіз роботи колективу в осінньому семестрі 2020-21 н.р.
29. Організація освітнього процесу у весняному семестрі 2020-21 н.р.
30. Стан інформаційного висвітлення роботи фахового медичного коледжу.
31. Організація змішаного навчання з 01.02.2021 р.
32. Реєстрація студентів II курсу коледжу на ЗНО-2021.
33. Підготовка матеріалів на Педагогічну раду.
34. Про хід відкритих занять викладачів Коледжу.
35. Обговорення аналізу ректорського контролю.
36. Організація проміжної атестації студентів коледжу у весняному семестрі.
37. Підготовка портфоліо викладачів, які атестуються.
38. Завершення весняного семестру студентів.
39. Підсумки атестації педагогічних працівників.
40. Підготовка екзаменаційної документації.
41. Зміни в організації освітнього процесу (наказ ІФНМУ № 390-д від 23.03.2021 р 

«Щодо змін в графіку освітнього процесу»)
42. Підготовка до Державної атестації випускників.



46. Про стан виховної роботи.
47. Завершення весняного семестру 2020-21 н.р.
48. Організація та проведення виробничих та переддипломних практик.
49. Організація та проведення Державної атестації випускників.
50. Особливості складання ЗНО-2021.
51. Підсумки проведення Ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М. Сестринська 

справа», «Крок М. Лікувальна справа».
52. Проведення анкетування студентів щодо вибору дисциплін (вибіркові 

дисципліни) на наступний 2021-22 н.р.
53. Обговоренння звітів голів ЦМК, заввідділень, заступників з навчальної та 

виховної роботи.

Протягом 2020-21 н.р. було організовано роботу 5 циклових методичних комісій. 
Зміст роботи циклових методичних комісій визначався з урахуванням загальної методичної 
проблеми та конкретних завдань, що стоять перед коледжем, а саме -  забезпечення психолого- 
педагогічних умов, необхідних для формування системи компетенцій молодшого спеціаліста 
та фахового молодшого бакалавра, відповідно до сучасних вимог ринку праці.

Особлива увага приділялася підвищенню успішності студентів та покращенню якості 
підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання, 
пов’язані з організацією роботи кожної спеціалізації.

За період навчання за змішаною формою викладачами циклових комісій були 
удосконалені навчально-методичні комплекси на сайтах кафедр. Освітній процес з 
використанням технологій дистанційного навчання відбувався за допомогою інтернет-ресурсів 
на платформі Місгозой Теашз та додатків УіЬег, 2 о о т , Сіаззгоот, Ооо§1е Мееі.

Роботу циклових методичних комісій коледжу в 2020-21 н.р. можна оцінити 
задовільною.

Якість знань та рівень навчальних досягнень студентів забезпечує система методичної 
роботи в коледжі, яка координує викладацьку діяльність і сприяє вдосконаленню педагогічної 
майстерності , обміну педагогічного досвіду, направленого на підготовку студентської молоді 
до обраної спеціальності.

Центром методичної роботи в коледжі є навчально-методичний кабінет, в якому 
систематизовано матеріали навчально-методичного забезпечення, а саме робочі програми 
дисциплін, навчальні програми дисциплін, програми практик, примірники підручників та 
посібників, найкращі методичні розробки викладачів, атестаційні матеріали, зразки виховних 
заходів, фахові журнали, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи 
викладачів, відеотека занять та виховних заходів.

Методична робота в коледжі у 2020-21 н.р. проводилась по таких напрямках: 
вивчення основних тенденцій формування фахової передвищої освіти;

^  впровадження у навчально-виховний процес нових інноваційних технологій;
^  організація, узагальнення та популяризація педагогічного досвіду;
У організація та контроль за виконанням графіка відкритих занять;
^  організація та контроль за виконанням графіка підвищення кваліфікацї 

педагогічних працівників;
^  наставницька робота з молодими викладачами;
^  надання методичної допомоги в організації роботи та контроль за діяльністю 

циклових методичних комісій;
■У поповнення та оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін;
^  організація та контроль за навчально-методичною роботою викладачів;
^  організація роботи атестаційної комісії.



рекомендації щодо підвищення якості викладацької роботи, застосування результативних 
форм і інноваційних методів навчання. Багато уваги приділялось особливостям організації 
освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, а також організації 
та проведенню Державної атестації з урахуванням сучасних тенденцій та вимог фахової 
передвищої освіти.

Результати успішності за весняний семестр 2020-21 н.р.:
I курс
Спеціальність Медсестринство ОГІП «Сестринська справа»:
Середній бал -  8,4, якісна успішність -  69,1%.

Спеціальність Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична»:
Середній бал -  8,9, якісна успішність -  91.6%.

Спеціальність Фармація, промислова фармація ОПП «Фармація»:
Середній бал -  9,7, якісна успішність -  98,3%.
Всього по І курсу:
Середній бал -  9, якісна успішність -  86,3%.

II курс
Спеціальність Медсестринство-ОПП «Сестринська справа»:
Середній бал (ЗОП) -  8,5, якісна успішність (ЗОП) -  85%.
Середній бал -  3,8, якісна успішність -  62,2%.

Спеціальність Медсестринство ОПП «Лікувальна справа»:
Середній бал (ЗОП) -  7,5, якісна успішність (ЗОП) -  66,5%.
Середній бал -  3,6, якісна успішність -  50,2%.

Спеціальність Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична»:
Середній бал (ЗОП) -  8,2 , якісна успішність (ЗОП) -  82,4%.
Середній бал - 4 , 1 ,  якісна успішність -  79%.

Спеціальність Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» (11 кл.):
Середній бал -  3,9, якісна успішність -  67%.

Спеціальність Фармація, промислова фармація ОПП «Фармація»:
Середній бал (ЗОП) -  8,4, якісна успішність (ЗОП) -  82%.
Середній бал -  3,8, якісна успішність -  61%.
Всього по II курсу:
Середній бал (ЗОП) -  8,15, якісна успішність (ЗОП) -  79%.
Середній бал -  3,84, якісна успішність -  63,9%.

Рішенням Педагогічної ради коледжу студенти II курсу були звільнені від державної 
підсумкової атестації. Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у 
зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (СОУГО-19) (щодо окремих питань завершення 
2020/2021 навчального року)», здобувані освіти, які завершують здобуття повної загальної 
середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної 
підсумкової атестації. Водночас вони зберігають за собою право пройти її за власним 
бажанням, про що йдеться у листі МОН щодо завершення 2020/2021 навчального ооку.



Спеціальність Медсестринство ОПП «Лікувальна справа»:
Середній бал -  3,95, якісна успішність -  61,9%.

Спеціальність Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична»:
Середній бал -  4,1, якісна успішність -  72,6%.

Спеціальність Фармація, промислова фармація ОПП «Фармація»:
Середній бал -  3,97, якісна успішність -  66,9%.
Всього по III курсу:
Середній бал -  4 , якісна успішність -  70,6%.

IV курс
Спеціальність Медсестринство ОПП «Сестринська справа»:
Середній бал -4 ,1 , якісна успішність -  84,7%.

Спеціальність Медсестринство ОПП «Лікувальна справа»:
Середній бал -  4, якісна успішність -  74,6%.
Всього по IV курсу:
Середній бал -  4,05, якісна успішність -  79,7%.

В 2020-21 н.р. на випускному курсі фахового медичного коледжу за спеціальністю 223 
Медсестринство ОПП «Сестринська справа» навчалось 76 студентів.

За результатами проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок. М. Сестринська 
справа» 8 червня 2021 року середній бал по курсу склав 69,2%, іспит не склали 9 студентів 
(12,2%), не з’явились 2 студентів (2,6%).

Найвищий відсоток правильних відповідей (86%) показала Моздір Діана, найнижчий 
- (56%) -  Мельник Христина.

Практично-орієнтований іспит «Практичне медсестринство» проводився на базі 
міжкафедрального НПЦ «Медсестринство» у звичному режимі оффлайн із дотриманням усіх 
протиепідемічних умов.

Середній бал -  3,92, якісна успішність -  73,7%. В загальному підсумку на відмінно 
оцінено знання 14 студентів, добрі знання показали 42 студентів, задовільну оцінку отримали 
20 студентів.

Глибокі знання та володіння практичним навичками показали такі студенти: Галюк 
Вікторія, Корнутій Олександр, Глинка Тетяна, Садова Христина.

Крок М. Сестринська справа
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З 76 студентів не склали КРОК М. Сестринська справа -  4 студенти (5,2%).
В 2020-21 н.р. на випускному курсі фахового медичного коледжу за спеціальністю 223 

Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» навчалось 45 студентів.
За результатами проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок. М. Лікувальна 

справа» 9 червня 2021 року середній бал по курсу склав 71,2%, іспит не склали 3 студентів 
(6,7%), не з’явились 1 студент (2,2%).

Найвищий відсоток правильних відповідей показали Голець Анжела (91,3%), 
Присяжнюк Юлія (91,3%), Якіб’юк Анастасія (90%), найнижчий - Боклажук Інесса (55,3%), 
Івасів Ростислав (56,7%).

Комплексна кваліфікаційна атестація проводилася на базі кафедри внутрішньої 
медицини №2 та медсестринства у звичному режимі оффлайн із дотриманням усіх 
протиепідемічних умов.

За результатами комплексного іспиту середній бал склав 4,07, якісна успішність -
75%.

В загальному підсумку на відмінно оцінено знання 13 студентів, добрі знання показали 
17 студентів, задовільну оцінку отримали 10 студентів.

Глибокі знання та володіння практичним навичками показали такі студенти: Зелінська 
Оксана, Маршалко Світлана, Гаврилюк Роксолана-Валентина, Співак Діана, Шляхтич Богдана, 
Якіб’юк Анастасія, Височенко Олександр, Ковальчук Віталій, Присяжнюк Юліана, Голець 
Анжела.

Крок М. Лікувальна справа
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З 45 студентів не склав КРОК М. Лікувальна справа -  1 студент (2,2%).

В 2020-21 н.р. на випускному курсі фахового медичного коледжу за спеціальністю 226 
Фармація, промислова фармація ОПП «Фармація» навчалось 60 студентів, з них 5 
студентів отримали диплом з відзнакою -  Пташник Софія, Качорак Вікторія, Рошко Надія, 
Паньків Наталя, Хмельницька Валентина.

Державна комплексна кваліфікаційна атестація проводилася на базі відділу 
інформаційно-аналітичного забезпечення ІФНМУ та на базі кафедри організації та економіки 
фармації і технології ліків у звичному режимі оффлайн із дотриманням усіх протиепідемічних 
умов.

За результатами теоретичного етапу Державного комплексного кваліфікаційного



26 студентів.
Високий теоретичний та практичний рівні показали такі студенти: Юрків А., Дирчак 

X., Богдан В., Пташник С., Хмельницька В., Паньків Н., Качорак В.

В 2020-21 н.р. на випускному курсі фахового медичного коледжу за спеціальністю 221 
Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» навчалось 47 студентів, з них 4 студентів 
отримали диплом з відзнакою -  Жилавий Роман, Кривенька Марія-Вікторія, Дерда Давід, 
Боднар Анастасія.

Комплексна кваліфікаційна атестація проводилася на базі відділу інформаційно- 
аналітичного забезпечення ІФНМУ та на базі кафедри ортопедичної стоматології у звичному 
режимі оффлайн із дотриманням усіх протиепідемічних умов.

За результатами Державної кваліфікаційної атестації середній бал склав 4,14, якісна 
успішність -  80,85%. На відмінно оцінено знання 16 студентів, добрі знання показали 22 
студентів, задовільну оцінку отримали 9 студентів.

Високий теоретичний та практичний рівні показали такі студенти: Жилавий Роман, 
Герега Владислав, Кривенька Марія-Вікторія, Дерда Давід, Боднар Анастасія, Бітківський 
Василь, Гуменюк Святослав, Подгенза Олег, Огерук Владислав, Штурмак Денис.

КІЛЬКІСТЬ ВІДРАХОВАНИХ СТУДЕНТІВ ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО
КОЛЕДЖУ 2020/2021 н. р.

Спеціальність За невиконання 
навчального плану За власним бажанням

Сестринська справа 4 6

Лікувальна справа 3 4

Фармація - -

Стоматологія ортопедична - 2

Всього: 7 12

Викладацький склад коледжу спрямував свої зусилля на використання 
інтерактивних методів навчання та проведення позааудиторних заходів.

Прикладами впровадження інтерактивних методик роботи, де найбільш яскраво 
продемонстровані нові технології навчання впродовж навчального року стали відкриті заняття 
та методичні розробки Сташка Н.В., Гнатойко К.В., Яремій С.І., Морської Л.В.

Педагогічні працівники коледжу постійно обмінюються своїм досвідом на засіданнях 
циклових методичних комісій, обласних методичних об’єднань, семінарах, конференціях, 
«круглих столах».

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників у 2020-21 
н.р. атестувалось 29 педагогічних працівників коледжу, з них 13 викладачів -  на вищу (або 
підтвердження вищої) кваліфікаційну категорію, 16 викладачів -  на першу та другу 
кваліфікаційну категорії.

Викладачами, які атестувались в 2020-21 н.р. проведено 58 відкритих занять. На



Крім відкритих занять, викладачами були підготовлені портфоліо, які містили:
^  загальні відомості,
^  науково-методичну діяльність,
^  результати педагогічної діяльності,
^  презентації занять,
^  сценарії позааудиторних, виховних заходів.

Вивчення стану викладання окремих дисциплін здійснювалось згідно з планом роботи 
педагогічної та адміністративної рад коледжу.

Перевірки (відвідування занять) свідчать про те, що особливу увагу педагогічний 
колектив коледжу приділяє підвищенню результативності заняття, забезпеченню усвідомлення 
студентами необхідності отримання знань, мотивації до навчання, системності знань 
студентів, формуванню практичних вмінь та навичок, здатності до самоорганізації, 
саморозвитку, застосуванню технологій, що сприяють підвищенню навчальних досягнень 
студентів.

Дирекцією коледжу постійно здійснювався контроль за веденням навчальної 
документації, дотриманням графіку освітнього процесу, виконанням навчальних програм, їх 
практичної частини. В загальному викладачами дотримані вимоги щодо оформлення та 
ведення навчальної документації.

У 2020-21 н.р. дирекцією та ЦМК розроблялися шляхи удосконалення освітньо- 
професійних програм (ОПП), які вивчаються у Коледжі. Зокрема були проведені ряд 
опитувань студентів, випускників, викладачів щодо покращання ОПП. Проведено аналіз 
рекомендацій стейкхолдерів щодо удосконалення ОПП.

Викладачі коледжу брали участь у науково-практичних та науково-методичних 
конференціях, міських і міжнародних конкурсах. Педагогічні працівники опублікували ряд 
наукових та педагогічних статей, посібників а саме:
1. О.І. Бульбук, С.Г. Шулепа, О.В. Бульбук, Г.С. Гвоздецька, В.Г. Глов’як Імплементація 
Закону «Про фахову передвищу освіту» В Івано-Франківському національному медичному 
університеті / «Ай ої"шебісіпе».-2021.-№2(18). -  С .144-149.
2. Ерстенюк Г.М., Бульбук О.І., Гвоздецька Г.С., Глов’як В.Г., Шулепа С.Г. та ін.
Практикум для підготовки до Крок М. Сестринська справа (2020-2021 навчальний рік)/ 
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів фахового медичного 
коледжу спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа». -  Івано-Франківськ: 
Видавництво ІФНМУ, 2021 -  124 с.
3. Ерстенюк Г.М., Бульбук О.І., Гвоздецька Г.С., Глов’як В.Г., Шулепа С.Г. та ін.
Практикум для підготовки до Крок М. Лікувальна справа (2020-2021 навчальний рік)/ 
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів фахового медичного 
коледжу спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Лікувальна справа». -  Івано-Франківськ: 
Видавництво ІФНМУ, 2021 -  122 с.

Студенти коледжу були учасниками онлайн конференцій, різних конкурсів та 
олімпіад.

Студентка 2 курсу 47 групи Рожко Світлана взяла участь у Всеукраїнському 
відкритому марафоні з української мови імен Петра Яцика, який проходив з 22 лютого по 21 
березня 2021 року в 4 етапи. За підсумками 4-ох етапів у категорії «Студенти закладів фахової 
передвищої освіти» Світлана посіла III місце. Підготувала студентку викладач української 
мови Варівончик А.І.

Студент 4 курсу 24 групи Корнутій Олександр брав участь у Регіональній науково- 
практичній студентській конференції «Актуальні питання медико-біологічних та



фахової передвищої освіти: стан та перспективи», яка проходила 14,04.21. Підготувала 
студентку завідуюча сестринським відділення Гвоздецька Г.С.

Студентка 4 курсу 24 групи Глинка Тетяна взяла участь у II Всеукраїнській науково- 
практичній конференції студентів та обдарованої молоді «Новини науки: дослідження, наукові 
відкриття, інноваційні технології», яка проходила 15-16.04.21. Підготувала студентку 
завідуюча сестринським відділення Гвоздецька Г.С.

Студентка 3 курсу 47 групи Пташник Софія взяла участь у конкурсі-огляді 
презентацій «Моє покликання - Фармація» в рамках Всеукраїнського конкурсу «Рапасеа-2021» 
серед здобувачів освіти фармацевтичних коледжів та фармацевтичних відділень медичних 
коледжів, який проходив 28 травня 2021 року. Підготував студентку завідуючий відділення 
Водославський В.М.

Студенти 4 курсу 24 групи Корнутій Олександр, Глинка Тетяна, Галюк Вікторія та 
студентка 3 курсу 24 групи Оліградська Ангеліна прийняли участь у І Всеукраїнській науково- 
практичій студентськй конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 
наук», яка відбулася 20.05.21. Підготували студентів завідуючі сестринським та 
фельдшерським відділеннями Гвоздецька Г.С. та Глов’як В.Г.

Студентка 3 курсу 21 групи Кривенька Марія-Вікторія, 2 курсу 22 групи Жилавий 
Роман, 2 курсу 21а групи Парасюк Юлія, 4 курсу 24 групи Корнутій Олександр, Глинка 
Тетяна, Галюк Вікторія, 3 курсу 23-24 груп Шевага Ірина, ІДищук Ілона, Оліградська Ангеліна 
прийняли участь у 90-тій Міжвузівській студентській конференції «Інновації в медицині та 
фармації», яка відбулася 25-27.03.21. Підготували студентів директор коледжу доц. Бульбук 
О.І., завідуючі зуботехнічним, сестринським та фельдшерським відділеннями Геник Б.Л., 
Гвоздецька Г.С., Глов’як В.Г. та викладач Грушецька А.Я.

ВИХОВНА РОБОТА
Навчально-виховний процес (який на певних етапах неможливо розділити) розпочався 

ще в серпні 2020/2021 навчального року. Впродовж навчання систематично проводились 
бесіди зі студентами стосовно норм поведінки, етики спілкування, естетичного вигляду 
медичного працівника тощо.

Сформовані академічні групи з кожної спеціальності та наказом ректора призначено 
класних керівників (кураторів) до цих груп (Наказ № 1060-д від 01.09.2020р.):

Бабчук Лілія Романівна -  30 група, II курс 
Богович Оксана Михайлівна -  30 група, III курс 
Бойко Леся Петрівна -  21 група, І курс 
Бойчук Ольга Володимирівна -  47 група, Ікурс 
Будзан Лілія Богданівна -  47а група, II курс 
Винник Наталія Мирославівна -  47а група, III курс 
Гайдукевич Олена Олександрівна -  23 група, III курс 
Гойсан Марина Петрівна -  24 група, IV курс 
Готюр Оксана Іванівна -  25 група, ІУкурс 
Грушецька Ганна Ярославівна -30  група, IV курс 
Жукуляк Оксана Миколаївна -  24 група, III курс 
Іванів Надія Ярославівна -  30а група, IV курс 
Іванюк Мар’яна Василівна -  24 група, ІІІкурс 
Калин Ярослава Михайлівна -  47 група, III курс 
Лісовська Світлана Андріївна -  21 група, II курс 
Масляк Марія Вікторівна -  47а група, І курс 
Олійник Оксана Михайлівна -  21а група, І курс 
Павлюк Ігор Ростиславович -21 група, III курс



Соронович Ольга Ярославівна -  23 група, І курс
Сташко Назар Васильович -  23 група, II курс
Христук Віра Романівна -  47 група, II курс
Яковина Олег Мирославович -  22 група, II курс
Яремій Софія Іванівна -  21а група, II курс
Початок осіннього семестру -  05.09.2020 року, студентів організовано для отримання 

підручників в університетській бібліотеці, повідомлено про особливості розміщення 
навчальних аудиторій, налагоджено комунікацію між викладачами, старостами груп, 
студентами.

Кураторам запропоновано план заходів з виховної роботи ІФНМУ, на основі яких вони 
подали індивідуальне планування. Зі студентським профкомом узгоджено та проаналізовано 
контингент студентів, які потребують проживання в університетських гуртожитках. Таких 
виявилось 49 з усього коледжу.

Впродовж навчального року неодноразово вносились корективи та зміни в планування 
через поперемінність очного та дистанційного форм навчань.

З ініціативи директора фахового медичного коледжу вдало використано ресурси 
соціальних мереж як для інформативно-навчальної роботи, так і для виховного сектору. 
Директор, заступники та завідувачі відділень систематично поновлюють дописи у мережі 
інтернет, та в умовах дистанційного навчання намагались повноцінно втілити дігіталізацію 
навчально-виховного процесу. Зокрема, вперше дистанційно проведено фотоконкурс на тему 
«Моє дистанційне навчання». Переможниця -  студентка 3 курсу 47а групи спеціальності 
«Фармація» Логай Діана. За умовами конкурсу переможців обирали самі студенти шляхом 
голосування через мережу РАСЕВООК.

Запропоновано студентам підтримати всеукраїнський флешмоб «Запалимо свічку 
пам’яті» до Дня пам’яті жертв голодомору (листопад 2020 р.).

Також наші студенти взяли участь у обласному конкурсі читців із поезіями Лесі 
Українки (5 березня 2021 р., у онлайн форматі).

Студенти коледжу спільно зі студентами інших закладів освіти Івано-Франківська взяли 
участь у конкурсі на кращого читця віршів Великого Кобзаря організованому Івано- 
Франківською академією Івана Золотоустого «Шевченко вовіки насущний» (9 березня 2020 р. 
в онлайн форматі).

Організовано захід «Одягни свою вишиванку» та разом із кураторами Калин Я. та 
Олійник О., Сливкою Л., Іванів Н. зібрано вишиванки з різних етнографічних регіонів Західної 
України, де представлені автентичні вироби з понад столітньою історією та створено святкову 
фотозону в центральному корпусі ІФНМУ (20 травня 2021 р.).

Наприкінці навчального року після полегшення карантинних обмежень організовано 
поїздку на озеро Синевир закарпатської області (22 травня 2021 р.), куди поїхало 65 студентів 
та 10 кураторів.

Одним із напрямів громадянського виховання є діяльність студентського 
самоврядування, яке у своїй діяльності керується статутом, положенням та має свою 
структуру. Студенти фахового медичного коледжу є активними учасниками громадських 
об’єднань нашого закладу освіти. Співпрацюють з студентським профкомом, студентським 
парламентом, організацією ЕМ8А, Української фармацевтичної студентської асоціації 
ІФНМУ.

Враховуючи контингент студентів, проведена величезна робота з попередження 
буллінгу, підросткової злочинності, елементарних норм поведінки тощо.

За підсумками навчального року ректором ІФНМУ за активну та самовіддану роботу 
відзначені куратори Винник Н., Калин Я., Павлюк І., Варівончик А..

Виховний процес за звітами класних керівників Ікуратоцівї



«Особливості та труднощі онлайн-навчання» (вересень 2020 р.); «Запалимо свічку 
пам’яті» до Дня пам’яті жертв голодомору (листопад 2020 р.); «Не засмічуй рідної мови» до 
Дня рідної мови (січень 2020 р.); онлайн захід «Дотримуюсь традицій -  одягаю українську 
хустку» (21 грудня 2020 р.); разом із групою приєднались до Всеукраїнського «Ланцюга 
єдності Київ -  Сімферополь. Україна єдина» (21 січня 2021 р.); студентка групи Діана Логай 
взяла участь у обласному конкурсі читців із поезією Лесі Українки «Одержима» (5 березня 
2021 р., у онлайн форматі); організовано зустріч із учасниками ліквідації Чорнобильської 
аварії М.Далавураком та М.Гертугою та зроблено кліп із спогадів учасників (онлайн на 
платформі Іеатз, 26 квітня 2021 р.); організовано онлайн-флешмоб «Мак пам’яті та 
примирення» (8 травня 2021 р.); проведено захід «Одягни свою вишиванку» (20 травня 2021 
р.); знято кліп-привітання із днем вишиванки за участі Логай Д. -  студентки 47 а групи. -  
куратор Винник Н.М.

До дня захисника Вітчизни змонтоване відео , де студенти декламують віршований твір 
куратора Олійник О.М. з використанням фото-відео сюжетів Збройних Сил України; 
проведена благодійна акція до дня святого Миколая (долучилися до збору коштів для Дениса 
Сидорука, який потребував дороговартісної операції за кордоном) -  куратор Олійник О.М.

Відвідано Фестиваль етномоди та народного одягу Край.ка (Палац Потоцьких, жовтень 
2020); участь в презентації автором Тамарою Горіха Зерня книги «Доця»; Презентація першої 
книги автора теплих іграшок Богдана Савлюка «Орден Місяця» (січень 2021, Івано- 
Франківський обласний драматичний театр ім. Івана Франка) -  куратор Бабчук Л.Р.

Віртуальну екскурсія у Коломийському музеї народного мистецтва Гуцульщини та 
Покуття (листопад 2020р.); Позааудиторну виховну годину у Вовчинецьких горах 
(травень2021р.) -  куратор Бойко Л.П.

Відзначення Дня української писемності та мови. Написання Всеукраїнського 
радіодиктанту національної єдності (листопад,2020) -  куратор Бойчук О.В.

24 березня -  Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Круглий стіл 
на тему: питання емідемії туберкульозу в Україні (березень, 2021р.) -  куратор Грушецька А.Я.

«Ти знаєш, що ти - людина». Поезія В.Симоненка, Л.Костенко (7.10.20 р. зустріч в 
режимі онлайн); перегляд відеофільму про минуле та сьогодення ІФНМУ «Доброго всім 
здоров'ячка!» (21.10.20 р. в режимі онлайн); перегляд кінострічки «Історія Станіславівської 
фортеці» з серії «Віртуальний Івано-Франківськ» (17.03.21 р. онлайн); пошиття захисних 
масок для людей похилого віку (волонтерська допомога за місцем проживання, листопад 2020 
р.) куратор Іванів Н.Я.

Опііпе-перегляд короткої літературно-музичної композиції «Слава тим, хто прагне 
волі!» у дні вшанування пам’яті Кобзаря; Перегляд вистави в Івано-Франківському обласному 
драматичному театрі ім. І. Франка -  куратор Лісовська С.А.

Залучення до участі в громадських організаціях (ЕМ8А, студентський парламент тощо). 
Студентка Рожко С.В. є членкинею АІЕ8ЕС і Української фармацевтичної студентської 
асоціації ІФНМУ -  куратор Христук В.Р.

Звичайно, суб’єктивний погляд куратора спрямовує студентів в той чи інший напрям 
роботи, від спортивних, мистецьких, особистісних до цифрових технологій, які, наразі, 
зайняли чільне місце у нашому повсякденні.

Загалом, робота проводилась на достатньому рівні, проте, слід відзначити 
безініціативність окремих кураторів, особливо старших курсів. Причина цьому -  завершення 
навчання та акцентування уваги на успішності, підготовці до ліцензійних іспитів.

Результати роботи
Вважаємо, що в цілому досягнуті завдання:
- формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові



працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення; протистояти виявам 
несправедливості, жорстокості;

- формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до 
збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з 
природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до 
природи, вміння протистояти негативним проявам;

- виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно 
сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне 
та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;

- виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, 
розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;

- формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, 
вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту 
власного здоров’я.

Таким чином, мета виховної діяльності -  формування цілісної особистості, усебічно 
розвиненої, здатної до критичного мислення; патріота з активною позицією, який діє згідно з 
морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; інноватора, 
здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, 
вчитися впродовж життя, - досягнута. Впродовж року завдяки роботі дирекції коледжу та 
кураторів не було виявлено фактів адміністративних порушень, буллінгу, кримінальних 
випадків, що і свідчить про ефективність проведеної роботи і заходів.

Директор фахового медичного коледжу | «0.1. Бульбук

Погоджено:


