ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ.
6 вересня 2014р набув чинності Закон «Про вищу освіту» №1556-VII від
01.07.2014р. . Зміни, запущені цим законом, стали найпомітнішою подією для
освітянської спільноти України. Закон встановлює основні правові, організаційні,
фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих
фахівцях. І хоча структурна реорганізація національної системи вищої освіти не
передбачає у своєму складі закладів І-ІІ рівнів акредитації, до яких належать наш
коледж, прийняття цього Закону спонукало дати чіткий аналіз діяльності та
окреслити місце і роль коледжу у структурі національної системи освіти та
забезпеченні її якості.
Концепція розвитку коледжу полягає у створенні умов для розвитку
особистості і творчої самореалізації кожного студента - громадянина України,
вихованні покоління людей, які будуть ефективно працювати і навчатися впродовж
життя, зберігаючи й примножуючи цінності національної культури і
громадянського суспільства, розвитку й зміцненні незалежної, демократичної та
правової Держави як невід'ємної складової європейської та світової спільноти.
2014-2015 навчальний рік ознаменувався бурхливими революційними
процесами, що відбулися і продовжуються у суспільному, політичному та
економічному житті нашої держави. Це вимагає стійкої патріотичної громадянської
позиції, відповідальності, суспільної активності, рішучих професійних вмінь та дій
кожного громадянина України та наших вихованців зокрема.
Характерними для суспільства на цьому тлі стали гостра потреба в підготовці
висококваліфікованих медичних фахівців, які б володіли високими професійними
знаннями, відстояли нашу незалежність, забезпечили інноваційний розвиток країни
в подальшому та боролися за утвердження цінностей демократичного суспільства.
У цьому контексті у коледжі посилена увага до військово-медичної підготовки
студентів, основ тактичної медицини, волонтерського руху, спортивної підготовки
та національно-патріотичного виховання.
Реалізація цих ключових завдань здійснювалася через покращення
матеріально-технічної бази та підвищення рівня кваліфікації педагогічних кадрів,
упровадження компетентнісного підходу у практику викладання дисциплін,
переоснащення навчальної, науково-методичної та матеріально-технічної бази
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навчального закладу у відповідності до сучасних вимог, подолання будь-яких
проявів корупції у педагогічному колективі, забезпечення відкритості та прозорості
навчання, розвиток науково-дослідницької роботи на рівні викладачів та студентів,
підвищення кваліфікації та соціального статусу педагогічних працівників.
Ці завдання потребували зосередитись на таких напрямках:
ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
КОЛЕДЖУ
За статусом Хмельницький базовий медичний коледж – державний вищий
навчальний заклад І рівня акредитації, що входять до складу комунальної власності
Хмельницької обласної Ради народних депутатів, Департаменту охорони здоров’я
Хмельницької обласної державної адміністрації, підпорядкований Міністерству
охорони здоров’я України, є юридичною особою і діє згідно з власним Статутом,
який прийнятий загальними зборами трудового колективу.
У 2014-2015 навчальному році коледж успішно пройшов повторну
акредитацію і отримав ліцензією Міністерства освіти та науки України та
сертифікати зі всіх напрямів та спеціальностей терміном до 2025 року.
У травні звітного року Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної
держадміністрації проведена атестаційна експертиза закладу, яка підтвердила
право на надання повної загальної середньої освіти з видачею документа про освіту
державного зразка про відповідний рівень до 21.05.2025 р.
Надані права надають повну можливість формувати контингент студентів у
межах ліцензованого обсягу – 240 осіб. Систематична та цілеспрямована робота в
цьому напрямі забезпечує виконання державного замовлення, заповнення місць
контрактного навчання, стабільний склад колективу студентів впродовж навчання
та забезпечення випускників первинним робочим місцем.
Загальний конкурсний бал (кількість поданих заяв на 1 ліцензоване місце) у
2014 році склав – 2,5 та 4,2 на 1 місце державного замовлення.
План прийому за державним замовленням та план цільового прийому у 2014
році виконано на 100%, місця контрактної форми навчання заповнені на 100%.
Порушень у ході вступної кампанії не виявлено.
Станом на 01.10.2014 р. контингент студентів у коледжі склав – 850 осіб.
Випущено 239 спеціалістів. Випускники, які навчалися за держзамовлення
отримали первинне робоче місце.
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Завдяки сумлінній роботі викладачів, кураторів академічних
відрахувань за академічну неуспішність чи правопорушення не було.

груп

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ КОЛЕДЖУ
Удосконалення та приведення до сучасних вимог матеріально-технічної бази
коледжу для забезпечення високого рівня організації навчально-виховного процесу
– одне із головних завдань. У звітному році закуплено обладнання для навчальних
кабінетів та аудиторій на суму більше 200 тис.грн., поповнився навчальною
літературою бібліотечний фонд на суму більше 44 тис. грн., облаштований
спортивний майданчик у дворі коледжу штучним покриттям та спортивним
обладнанням. Покращився дизайн навчальних кабінетів за рахунок оновлення
меблів, стендів, створення постерів, підготовки нових навчально-методичних
матеріалів, серед яких кабінети інформатики, фармацевтичних дисциплін,
лабораторії у корпусі фармації. Проведений кометичний ремонт у кабінетах та
кімнатах гуртожитку. До цього залучалися позабюджетні кошти та благодійні
внески.
В училищах та коледжах діє кабінетна система навчання. Кількість і
оснащення кабінетів, лабораторій та навчальних кімнат на базах практичної
підготовки відповідає переліку. Коледж має орендовані приміщення у лікувальнопрофілактичних закладах міста та області.
Я свідомий того, що якісно новий етап у розвитку навчально-виховного
процесу можливий лише за умови його комп´ютеризації та інтенсивного
запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні. Тому
комп’ютери знаходяться у комп’ютерних класах, у навчальних аудиторіях,
бібліотеці, гуртожитку. Комп’ютерами забезпечені структурні підрозділи коледжу:
навчальна частина, бухгалтерія, методичний кабінет, предметні циклові комісії,
відділення післядипломної освіти, адміністративні кабінети. Всього задіяно в
навчально-виховному процесі 64 ПК. Потреба збільшувати їх кількість є реальною.
У коледжі встановлено локальні комп’ютерні мережі у комп’ютерних класах,
навчальній частині, бухгалтерії, на відділенні післядипломної освіти. Для
підключення комп’ютерів до мережі Інтернет є 3 виділені телефонні лінії та
умовно серверні комп’ютери, через які Інтернет подається у локальні мережі. У
гуртожитку встановлено WI-FI - роутер. У планах забезпечити доступ і в
навчальному корпусі. 6 аудиторій у навчальному корпусі забезпечені
мультимедійними засобами навчання.
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У 2014-2015 навчальному році оновлена платформа коледжного сайту. Тепер
він став значним інформаційним ресурсом не тільки закладу, а й інформаційним
мережевим вузол медичних училищ та коледжів Хмельницького регіону.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Враховуючи зростаючу самостійність та відповідальність коледжу за якість
освіти, визначену Законом «Про вищу освіту», навчальний процес у коледжі
ретельно планується та здійснюється відповідно до існуючого законодавства з
урахуванням інноваційних підходів щодо змісту освіти, технологій навчання та
моніторингу якості освіти.
Акредитаційна експертиза, що проводилася у звітному році не виявила
щонайменших порушень у питаннях організації навчального процесу.
Державна атестація випускників, що проводиться МОЗ України як ліцензійні
іспити пройшла з гарними показниками – абсолютна успішність 100%, якісна
успішність на відділенні «Лікувальна справа» -87,5%, «Сестринська справа» 97,9%, «Акушерська справа» - 79,2%. Ці показники перевищують
загальнонаціональні.
У звітному році переможниця конкурсу фахової майстерності «Ескулап»,
студентка відділення «Сестринська справа» Ганжій Ю. брала участь в XVІІ
Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності студентів медичних училищ та
коледжів за спеціальністю «Сестринська справа» і стала його дипломантом,
зайнявши 5 місце.
Ефективність організації навчально-виховного процесу у коледжах та
училищах забезпечується системою внутрішньоколеджного контролю, яка і
відповідності до нового Закону «Про вищу освіту» приводиться до вимог
положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти. Над деталями
Положення працювали навчальні та методичні органи коледжу. Поступове
забезпечення дії Положення уже розпочато.
ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
У зв’язку з реформуванням мережі медичних закладів області у 2015 році
переглянуто розподіл лікувально-профілактичних закладів для проходження
навчальної, виробничої та переддипломної практики студентами коледжу. Наказом
Управління охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації
№18-к від 06.02.2015 «Про затвердження лікувально-профілвктичних закладів для
проходження навчальної, виробничої та переддипломної практик студентів
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медичних коледжів (училищ) Хмельницької області та слухачів відділення
післядипломної освіти» за Хмельницьким базовим медичним коледжем закріплено
52 лікувально-профілактичних бази та 9 фармацевтичних. В поточному
навчальному році на клінічних базах функціонувало 12 навчальних кімнат, а саме:
обласна клінічна лікарня - 1 кабінет в корпусі № 2 , навчальна кімната в корпусі №
3, обласний онкодиспансер - 1 навчальна кімната, обласна дитяча лікарня - 1
навчальна кімната; міська дитяча лікарня - 1 навчальна кімната; 1 навчальна
кімната в будинку дитини; в міській інфекційній лікарні функціонує 2 навчальні
кімнати з інфекційних хвороб; в міській лікарні функціонує 1 навчальна кімната з
нервових хвороб, в міському перинатальному центрі – 1, та на фірмі «Фармація».
Кімнати обладнані усім необхідним для проведення практичних занять на 20-50%.
Решта обладнання
орендується у відділеннях та лабораторіях лікувальнопрофілактичних установ. Крім того, студенти відділення «Фармація» за
домовленістю проходять практичні заняття на базі аптеки № 1 та фармацевтичних
фірмах м. Хмельницького. Робота по виділенню та оснащенню навчальних кімнат
на базі триватиме і надалі.
За результатами переддипломної практики у 1024-2015 році якісний
показник складає – 90%.
ФІНАНСОВИЙ СТАН.
Фінансування коледжу здійснюється за рахунок обласного бюджету.
Бюджетні кошти надходили впродовж звітного періоду вчасно і в запланованому
обсязі, що дало можливість вчасно платити заробітну плату та стипендію,
оплачувати комунальні послуги та здійснювати закупівлі.
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