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КІЛЬКІСТЬ ВІДРАХОВАНИХ СТУДЕНТІВ ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ 2021/2022 н. р. 

 

Спеціальність 
За невиконання 

навчального плану 
За власним бажанням 

Сестринська справа - 5 

Лікувальна справа - 3 

Фармація  - - 

Стоматологія ортопедична - 9 

Всього:  - 17 

 

 

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 
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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 

освіти» (наказ МОН України від 01.06.18 № 570); 

 «Про деякі питання документів про загальну середню освіту» (наказ МОН України 

від 16.10.18 № 1109); 

 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» (наказ 

МОН України від 07.12.2018 р. № 1369); 

 «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 I-II 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. 

https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/
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У 2021-2022 навчальному році освітній процес у фаховому медичному коледжі ІФНМУ 

проходив в умовах епідемії COVID-19, а з 24.02.2022 воєнного стану в Україні. 

Протягом 2021-22 навчального року навчальна робота Коледжу здійснювалася відповідно 

до висвітлених нормативно-правових документів і Плану роботи фахового медичного коледжу 

ІФНМУ на 2021-22 н.р. 

На засіданнях Педагогічної ради та Дирекції коледжу 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 2021-22 н.р. проведено 6 засідань  , на яких розглядались питання: 

1. Про підсумки роботи коледжу за 2020-2021 н.р. та основні завдання педагогічного 

колективу на 2021-22 н.р. 

2. Особливості освітнього процесу в 2021-22 н.р. в умовах епідемії COVID-19, заходи 

профілактики щодо обмеження захворюваностей студентів та викладачів фахового медичного 

коледжу. 

3. Імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

4. Інформація щодо підсумків вступної кампанії 2021 року. 

5. Шляхи удосконалення освітньо-професійних програм (ОПП), які вивчаються у 

коледжі. 

6. Основні напрямки виховної роботи в 2021-21 н.р. 

7. Нові підходи до викладання дисциплін загальноосвітнього та соціально-гуманітарного 

циклу в умовах компетентнісного навчання. 

8. Досвід роботи викладачів циклової комісії спеціальності Фармація, промислова 

фармація, ОПП «Фармація» щодо навчально-методичного забезпечення проведення практики. 

9. Розробка системи розвитку інноваційної особистості в умовах адаптації до вимог 

вищого навчального закладу. 

10. Аналіз результатів моніторингу якості знань студентів за результатами проміжної 

атестації. 

11. Про проведення атестації педагогічних працівників коледжу. 

12. Про хід реалізації планів заходів по виконанню Концепції національно-

патріотичного виховання студентів коледжу. 

13. Сучасні напрями роботи бібліотеки та стан забезпечення студентів коледжу 

навчально-методичними матеріалами. 

14. Підготовка до ДПА у формі ЗНО з української мови, математики, іноземних мов, 

історії України, біології та хімії студентів II курсу фахового медичного коледжу.  

15. Організація та проведення зимової екзаменаційної сесії. 

16. Інформація щодо нових нормативних документів. 

17. Про підсумки роботи педагогічного колективу в І семестрі 2021-22  н.р. 

18. Аналіз результатів моніторингу якості знань студентів за результатами зимової 

екзаменаційної сесії. 

19. Аналіз результатів студентських олімпіад із дисциплін загальноосвітньої 

підготовки. 
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20. Аналіз рекомендацій стейкхолдерів щодо удосконалення ОПП. 

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

2021-22  н.р. 

22. Про стан виховної роботи в коледжі та участь викладачів у проведенні відкритих 

виховних заходів. 

23. Про підсумки атестації педагогічних працівників. 

24. Про підсумки успішності студентів випускних курсів спеціальностей 

«Медсестринство», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація» та допуск до 

переддипломної практики. 

25. Особливості організації виробничої та переддипломної практик студентів 

фахового  медичного коледжу ІФНМУ. 

26. Про організацію та проведення  літньої екзаменаційної сесії. 

27. Обговорення та аналіз потреб практиної охорони здоров’я щодо підготовки 

фахівців у фаховій передвищій освіті. 

28. Про підсумки літньої екзаменаційної сесії 2021-22  н.р.. 

29. Про підсумки роботи випускних екзаменаційних комісій та присвоєння 

кваліфікації молодшим спеціалістам зі спеціальностей «Медсестринство», «Стоматологія», 

«Фармація» та присвоєння кваліфікації фаховим молодшим бакалаврам зі спеціальності 

«Стоматологія». 

30. Звіт голів циклових методичних (предметних) комісій фахового медичного 

коледжу за 2021-22 н.р. 

31. Підведення підсумків роботи відділень за 2021-22  н.р. 

32. Підведення підсумків виховної роботи коледжу за 2021-22 н.р. 

33. Ознайомлення з наказами і розпорядженнями ректора ІФНМУ, інструктивно-

методичними матеріалами МОН України, МОЗ України, департаменту освіти, науки та 

молодіжної політики, департаменту охорони здоров’я. 

34. Інформація про стан підготовки коледжу до нового навчального року. 

 

Проведено 12 засідань Дирекції коледжу, на яких розглядались актуальні питання 

змісту та методики щодо підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів 

за визначеними напрямками: 

1. Обговорення плану роботи фахового медичного коледжу на 2021-22 н.р. 

2. Організація роботи циклових методичних комісій. 

3. Стан підготовки кафедр до навчального року. 

4. Затвердження навчально-методичної документації на 2021-22 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 2021-22 

н.р. 

10. Обговорення організації проведення практик за 2020-21 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 
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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 II-IV 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-

2022». 

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 2021-22 н.р. 

28. Аналіз роботи колективу в осінньому семестрі 2021-22 н.р. 

29. Організація освітнього процесу у весняному семестрі 2021-22 н.р. 

30. Стан інформаційного висвітлення роботи фахового медичного коледжу. 

31. Реєстрація студентів II курсу коледжу на ЗНО-2022. 

32. Обговорення організації освітнього процесу за умов воєнного стану з 24 лютого 

2022 року. 

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 № 260-д від 10.03.2022 р 

«Щодо змін в організації освітнього процесу в ІФНМУ з 14 березня 2022 року»; наказ ІФНМУ 

№ 283-д від 16.03.2022 р «Про особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного 

стану» ). 

42. Зміни в організації роботи працівників коледжу (наказ ІФНМУ № 263-д від 

11.03.2022 р «Про організацію роботи працівників університету на час воєнного стану»). 

43. Підготовка до Атестації випускників. 

44. Стан роботи циклових методичних комісій коледжу. 

45. Підготовка документації коледжу до проведення внутрішнього аудиту СУЯ. 

46. Про стан проходження виробничої та переддипломної практик студентів 

фельдшерського відділення коледжу. 

47. Про стан виховної роботи. 

48. Завершення весняного семестру 2021-22 н.р. 

49. Організація та проведення виробничих та переддипломних практик. 

50. Організація та проведення Атестації випускників (наказ ІФНМУ № 298-д від 
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29.03.2022 р «Про організацію та порядок проведення атестації випускників у 2021-2022 

н.р.»). 

51. Проведення анкетування студентів щодо вибору дисциплін (вибіркові дисципліни) 

на наступний 2022-23 н.р. 

52. Оновлення освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів (наказ 

ІФНМУ № 550-д від 01.06.2022 р «Про затвердження освітніх програм, навчальних та 

робочих навчальних планів»). 

53. Обговоренння звітів голів ЦМК, заввідділень, заступників з навчальної та виховної 

роботи. 

 

Протягом 2021-22 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 Microsoft Teams та додатків Viber, Zoom, Classroom, Google Meet. 

Роботу циклових методичних комісій коледжу в 2021-22 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 2021-22 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; 

 організація та контроль за виконанням графіка відкритих занять; 

 організація та контроль за виконанням графіка підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; 

 наставницька робота з молодими викладачами; 

 надання методичної допомоги в організації роботи та контроль за діяльністю 

циклових методичних комісій; 

 поповнення та оновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін; 

 організація та контроль за навчально-методичною роботою викладачів; 
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 організація роботи атестаційної комісії. 

 

Протягом 2021-22 н.р. постійно здійснювався контроль стану викладацької діяльності 

педагогічних працівників, стану викладання дисциплін. З цією метою протягом навчального 

року відвідувались різноманітні навчальні та виховні заходи, надавалась методична робота та 

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 Атестації випускників з урахуванням сучасних тенденцій та вимог фахової 

передвищої освіти. 

 

Рішенням Педагогічної ради коледжу студенти II курсу були звільнені від державної 

підсумкової атестації. Відповідно до Закону № 7132 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року)», 

здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 

навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.  

 

В 2021-22 н.р. на випускному курсі фахового медичного коледжу за спеціальністю 223 

Медсестринство ОПП «Сестринська справа» навчалось 48 студентів, з них 3 студентів 

отримали диплом з відзнакою – Шевага Ірина,  Оліградська Ангеліна, Тороус Ірина. 

Комплексний кваліфікаційний іспит проводився  4 та 5 липня 2022 року в режимі онлайн. 

Середній бал – 4,17, якісна успішність – 83,3%. В загальному підсумку на відмінно 

оцінено знання 16 студентів, добрі знання показали 24 студентів, задовільну оцінку отримали 8 

студентів. 

Глибокі знання та володіння практичним навичками показали такі студенти: Гринчишин 

Оксана, Шищук Ілона, Шевага Ірина, Мадрига Інна, Євтушенко Софія, Хмура Юлія, 

Оліградська Ангеліна, Тороус Ірина, Тріщ Аліна. 

 

В 2021-22 н.р. на випускному курсі фахового медичного коледжу за спеціальністю 223 

Медсестринство ОПП «Лікувальна справа» навчалось 33 студентів, з них 4 студентів 

отримали диплом з відзнакою – Морохова Ганна, Бреславська Олеся, Савків Олена, Сеньків 

Василина.  

Комплексний кваліфікаційний іспит проводився  29 червня 2022 року в режимі онлайн. 

За результатами комплексного іспиту середній бал склав 4,13, якісна успішність – 78,8%.  

В загальному підсумку на відмінно оцінено знання 10 студентів, добрі знання показали 

16 студентів, задовільну оцінку отримали 7 студентів. 

Глибокі знання та володіння практичним навичками показали такі студенти: Морохова 

Ганна, Бреславська Олеся, Савків Олена, Сеньків Василина, Сінянська Ганна, Шатров Олег. 

 

В 2021-22 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 – Рожко Світлана, Варцаб’юк Любов, Шмігель 

Оксана, Білоус Наталія, Остапчук Вікторія. 

Комплексний кваліфікаційний іспит проводився 4, 5 та 6 липня 2022 року в режимі 

онлайн.  

За результатами теоретичного та практичного етапів комплексного кваліфікаційного 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-20#Text
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іспиту середній бал склав 4,03, якісна успішність – 70%. На відмінно оцінено знання 20 

студентів, добрі знання показали 22 студентів, задовільну оцінку отримали 18 студентів. 

Високий теоретичний та практичний рівні показали такі студенти: Рожко Світлана, 

Микитюк Владислав, Заверуха Ірина, Луців Ірина, Варцаб’юк Любов, Шмігель Оксана. 

 

В 2021-22 н.р. на випускному курсі фахового медичного коледжу за спеціальністю 221 

Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична» навчалось 59 студентів, з них 7 студентів 

отримали диплом з відзнакою – Максимів Вероніка, Подюк Микола, Гунчак Ірина, Дзебчук 

Таїсія, Левицький Сергій, Парасюк Юлія, Фролова Олена. 

Комплексний кваліфікаційний іспит проводився 30 червня та 1, 4, 5, 6 липня 2022 року в 

режимі онлайн.  

За результатами теоретичного та практичного етапів комплексного кваліфікаційного 

іспиту середній бал склав 4,2, якісна успішність – 78%. На відмінно оцінено знання 25 

студентів, добрі знання показали 21 студентів, задовільну оцінку отримали 13 студентів. 

Високий теоретичний та практичний рівні показали такі студенти: Чегодаєва Тетяна, 

Ільницька Долорес, Гарасимко Діана, Корпан Роксолана, Крук Лілія, Яворська Романія, 

Максимів Вероніка, Подюк Микола, Гунчак Ірина, Дзебчук Таїсія, Левицький Сергій, Парасюк 

Юлія, Фролова Олена. 

 

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 Готюр О.І., Шулепи С.Г., Павлюка І.Р., Калин Я.М., Масляк М.В., 

Жукуляк О.М., Модерук О.М., Вовк Л.З., Сухоребського Ю.І. 

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 2021-22 

н.р. атестувалось 24 педагогічних працівника коледжу, з них 16 викладачів – на вищу (або 

підтвердження вищої) кваліфікаційну категорію, з яких 2 викладачів – присвоєння звання 

методиста, 2 викладачів – на першу кваліфікаційну категорію, 5 викладачів – на другу 

кваліфікаційну категорію, 1 – на підтвердження займаній посаді заступника директора з 

виховної роботи. 

Викладачами, які атестувались в 2021-22 н.р. проведено 48 відкритих занять. На 

відкритих заняттях викладачами було максимально продемонстровано використання новітніх 

технологій, вміння організувати роботу студентів як в малих групах, так і самостійну 

(індивідуальну). Саме такі заняття допомагають впровадженню компетентнісного підходу в 

освітній процес через застосування інформаційно-комунікативних технологій. 

Крім відкритих занять, викладачами були підготовлені портфоліо, які містили: 

 загальні відомості,  

 науково-методичну діяльність,  

 результати педагогічної діяльності,  

 презентації занять,  

 сценарії позааудиторних, виховних заходів. 
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Вивчення стану викладання окремих дисциплін здійснювалось згідно з планом роботи 

педагогічної ради і дирекції 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 2021-22 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, В.І. Рипан 

Анкетування студентів у системі забезпечення якості фахової передвищої освіти / «Art of 

medicine».–2022.– №2(22). – С.120-123. 

2. Середюк Н.М., Бульбук О.І., Гвоздецька Г.С., Глов’як В.Г. та ін. Навчальний посібник для 

практичної підготовки студентів спеціальності 223 Медсестринство / Навчальний посібник для 

студентів фахового медичного коледжу спеціальності 223 Медсестринство. – Івано-

Франківськ: Видавництво ІФНМУ, 2022 – 412 с. 

3. Грицик А.Р., Мізюк М.І., Вірстюк Н.Г., Бульбук О.І., Водославський В.М. Посібник для 

підготовки до проведення Державної кваліфікаційної атестації (комплексного 

кваліфікаційного екзамену) за освітньо-професійною програмою «Фармація» зі спеціальності 

226 Фармація, промислова фармація. / Навчальний посібник для самостійної роботи студентів 

фахового медичного коледжу. – Івано-Франківськ: Видавництво ІФНМУ,  2021. – 201 с. 

 

Студенти коледжу були учасниками онлайн конференцій, різних конкурсів та 

олімпіад. Протягом навчального року проведені перші етапи Всеукраїнських конкурсів, 

обласних олімпіад, а саме: XII Міжнародний мовно-літературний конкурс ім. Т. Шевченка, 

XXII Міжнародний конкурс з української мови ім. П. Яцика; олімпіади з української мови, 

англійської мови, історії України, математики, фізики, біології, хімії, інформатики. 

Перші місця зайняли такі студенти: Глов’як Вікторія (2 курс, 47а група), Кучера Тетяна 

(2 курс, 47а група), Кравчук Арсен (1 курс, 21а група), Гоголь Яна (1 курс, 47а група), Дутчин 

Володимир (2 курс, 21 група),, Колотило Іван (1 курс, 23 група), Сав’юк Тетяна (1 курс, 47 

група), Петрик Юлія (1 курс, 21а група). 

24-26 березня 2022 року в ІФНМУ відбулася 91 науково-практична конференція 

студентів і молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині і фармації», в якій 

взяли участь студенти коледжу, а саме: Савчук Арсен (2 курс 21а група), Шаламай Богдана (3 

курс 24 група), Морохова Ганна (4 курс 30а група), Петрушка Сніжана (4 курс 30 група), 

Рожко Світлана (3 курс 47 група), Варцаб’юк Любов (3 курс 47 група), Суслик Вікторія (2 

курс, 47 група). Підготували студентів директор коледжу, доцент Олександр Бульбук, 

завідуюча сестринським відділенням Галина Гвоздецька, завідуючий фельдшерським 



 12 

відділенням Віталій Глов’як, викладачі фармацевтичного відділення Ксенія Гнатойко, Оксана 

Мадерук. 

Студентка Гординська Марта (3 курс, 47а група) прийняла участь в II Всеукраїнській 

студентській науково-практичній конференції «Актуальні питання медико-біологічних і 

фармацевтичних наук» (квітень, 2022 р.). Студентку підготувала викладач фармацевтичного 

відділення Оксана Мадерук. 

ВИХОВНА РОБОТА 

Основною метою виховної діяльності у фаховому медичному коледжі ІФНМУ на 

2021/2022 навчальний рік є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в 

колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би студентам 

легко освоїтись у новому освітньому середовищі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла 

їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом, підготовка нової генерації, національної 

медичної інтелігенції, оновлення інтелектуального генофонду нації, примноження 

професійного та культурного потенціалу особистості, який забезпечить високу ефективність 

діяльності майбутніх спеціалістів. Набуття молодим поколінням соціального досвіду, 

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної приналежності 

рис громадянина незалежної держави, почуття самодостатності, як важливої частинки  

цивілізованого світу. Для досягнення даної мети педагогічний колектив фахового медичного 

коледжу ІФНМУ керується у своїй роботі Конституцією України, Законом України «Про 

освіту», Законом України «Про фахову передвищу освіту» Постановою Кабінету Міністрів 

України «Національна програма патріотичного виховання населення...», Концепцією 

національно-патріотичного виховання 2015 року», Концепцією виховної роботи у Івано-

Франківському національному медичному університеті 2013р. 

Виховний процес в коледжі органічно поєднується з навчанням студентів. Успіх 

виховного процесу залежить від стосунків між викладачем та студентом, які повинні 

будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства. Педагог має 

глибоко розуміти природу вихованців, їх індивідуальні риси і можливості, поважати 

особистість молодої людини, турбуватися про її гармонійний розвиток. Колектив коледжу 

підвищує результативність виховання шляхом вдосконалення традиційних форм роботи, 

пошуку нових систем виховання, впровадження розвиваючих технологій. При плануванні 

виховної роботи коледжу на 2021-2022 навчальний рік за основу взято такі принципи 

виховання:  

- природовідповідність виховання;  

- культуровідповідність виховання;  

- демократизація виховання;  

- гуманізація виховання;  

- активність, самодіяльна і творча ініціатива студентської молоді;  

- безперервність і наступність виховання;  

- єдність навчання і виховання;  

- диференціація та індивідуалізація виховного процесу;  

- гармонізація родинного та суспільного виховання.  

Організація роботи з класними керівниками (кураторами) академічних груп.  

Важливими  умовами для призначення на посаду є:  

- особиста згода викладача на здійснення кураторської діяльності;  
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- особисті ціннісні якості педагогічного працівника (відповідальність, ретельність, 

наполегливість, лідерські якості, людяність тощо); 

- педагогічний досвід; 

- викладання одного з предметів в академічній групі. 

Робота з керівниками академічних груп 

1. Призначення класних керівників (кураторів) наказом ректора ІФНМУ; 

2. Окреслення першочергових завдань на початок навчального року; 

3. Затвердження індивідуальних планів виховної роботи кураторів; 

4. Методичні рекомендації і поради класним керівникам дирекцією фахового 

медичного коледжу ІФНМУ; 

5. Залучення психолога університету до роботи в академічній групі; 

6.  Створення ефективної комунікації між дирекцією-викладачами-кураторами-

студентами-батьками; 

7. Робота над попередженням і протидії булінгу у коледжі. 

8. В умовах можливого дистанційного навчання внести зміни до планів роботи 

кураторів, пристосувати заходи до карантинних вимог. 

Діяльність куратора академічної групи здійснюється на підставі Статуту освітнього 

закладу, плану виховної роботи. Зміст його діяльності визначається такими основними 

документами: Державною національною програмою «Освіта» (Україна XXI сторіччя); 

«Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти», відповідними 

інструктивно-методичними документами Міністерства освіти України, а також такими, що 

розроблені структурними ланками освітнього закладу. Наказом № 1060-д від 01.09.2021 року 

призначено кураторами: 

Бабчук Лілія Романівна – 23 група, І курс 

Богович Оксана Михайлівна – 30 група, IV курс 

Бойко Леся Петрівна – 21 група, ІІ курс  

Бойчук Ольга Володимирівна – 47 група, ІІ курс 

Будзан Лілія Богданівна – 47а група, ІІІ курс 

Бурко Микола Ярославович – 23 група, IV курс 

Винник Наталія Мирославівна – 47а група, І курс 

Готюр Оксана Іванівна – 23 група, ІІ курс 

Грушецька Ганна Ярославівна – 23 група, IІІ курс 

Жукуляк Оксана Миколаївна – 24 група, IІІ курс 

Іванів Надія Ярославівна – 30 група, IІІ курс 

Іванюк Мар’яна Василівна – 24 група, IV курс 

Калин Ярослава Михайлівна – 47 група, I курс 

Лісовська Світлана Андріївна – 21 група, ІIІ курс 

Масляк Марія Вікторівна – 47а група, ІІ курс 

Олійник Оксана Михайлівна – 21a група, ІІ курс 

Павлюк Ігор Ростиславович -21а група, І курс 

Петришин Світлана Вікторівна – 22 група, ІІ курс  

Сеньків Роксолана Степанівна – 30а група, IV курс 

Сливка Любов Василівна – 21 група, І курс 

Федорук Оксана Василівна – 24група. І курс 

Христук Віра Романівна – 47 група, ІІІ курс 

Яремій Софія Іванівна – 21а група, ІI курс 
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Отже, виховний процес студентської молоді в коледжі спрямований на формування 

повноцінної цілісної особистості, індивідуальності кожного студента і виховання кращих рис 

людини та громадянина. 

Більшість студентів фахового медичного коледжу ІФНМУ з Івано-Франківської області. 

Проживають в обласному центрі чи ОТГ у власному помешканні чи орендованому житлі. 

Також  є студенти, яких Студентський профком ІФНМУ забезпечив житлом. Загалом 

студентів в гуртожитках: 

    1 гуртожиток – 16 

3 гуртожиток – 15 

4 гуртожиток – 6               Разом - 37 

Студентське самоврядування. Для реалізації пунктів Закону «Про фахову передвищу 

освіту» щодо організації студентського самоврядування дирекцією розроблене відповідне 

Положення, яке регламентує порядок створення та функціонування органу студентського 

самоврядування у фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного 

медичного університету. Реалізація діяльності студентського самоврядування через відкриту 

агресію росії щодо України передбачено на вересень 2022/2023 навчального року. В квітні 

2022 року дистанційно проведено обговорення Положення студентами для врахування 

зауважень, побажань чи змін до нього, після чого воно затверджене, погоджене з ректором 

ІФНМУ і, відповідно, набуло чинності. 

Підсумки роботи за звітами кураторів фахового медичного коледжу ІФНМУ.  

1. Екскурсія на «Промприлад Реновація» - вересень 2021 

- Сливка Л., Винник Н. 

2. Участь в виставці квіткової композиції до Дня університету – 27.09.2021 

- Калин Я., Винник Н., Сливка Л., Павлюк І.. Бойко Л., Бойчук О. 

3. Похід на гору Хом’як – 27.09.2021  

- Винник Н., Бабчук Л., Сливка Л., Олійник О.,  

- Викладачі Варівончик А., Гайдукевич О. 

4. Фотозона до Дня вчителя (Бандери, 77) – 1 .10.2021 

- Винник Н., Калин Я. 

5. «Таланти серед нас» - 19 жовтня 2021 року, з використанням Фейсбук 

Нагородження через дистанційну форму – 19.01.2022 року з участю 

проректора з виховної Ванджури І.Ю. та директора Бульбука О.І. 

- Олійник О.  

6. Перегляд вистави «За двома зайцями» - 21.10.21 

- Олійник О. (21а, 2 курс)  

7. Відео «Студентські будні» 

Відео до Вшанування річниці голодомору – листопад 2021 

- Винник Н. 

- Сливка Л. 

8. Святкування Дня української писемності і мови – 9 .11.2021 

- Калин Я. 

- Винник Н. 

9. «Справжній Шевченко» - музей мистецтв Прикарпаття – листопад 2021 

- Іванів Н. 

10. «Одягаємо українську хустку» - 7 грудня 2021 

- Калин Я., Винник Н., Іванів Н. 
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