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№ 

з/п 

Найменування заходів Стан виконання 

1.  Заходи, спрямовані на поліпшення успішності студентів та підвищення рейтингу навчального закладу за 

результатами ліцензійного інтегрованого екзамену: 

 

1.1.  Провести обласну методичну раду «Розвиток іміджу навчального закладу і престижу медичної професії через 

зв'язок з громадськістю» 

Виконано  

1.2. Заслуховувати звіти викладачів, голів циклових методичних комісій про якість підготовки студентів на 

адміністративних радах, педрадах. 

Виконується  

1.3. Заслухати на педагогічних радах аналіз успішності за результатами семестру та навчального року. Виконується 

1.4. Проаналізувати підсумки переддипломної практики та державних кваліфікаційних іспитів.  

1.5. Розробити заходи щодо підвищення якості підготовки фахівців.  

1.6. Продовжити впроваджувати новітні інноваційні технології навчання. Виконується 

1.7. Застосовувати різнорівневий тестовий контроль з метою оцінки ефективності навчання: 

- поточний; 

- підсумковий. 

Виконується 

1.8. Використовувати комп’ютерні технології для забезпечення самостійної роботи студентів. Виконується 

1.9 Підготовка методичної документації до практичних занять та організації самостійної позааудиторної роботи 

студентів 

Виконано  

2.  Заходи, що будуть спрямовані на удосконалення стандартів вищої медичної освіти:  

2.1. Враховувати державні стандарти (ОПП, ОКХ) при корегуванні відповідних навчальних планів та програм 

навчальних дисциплін. 

Виконується 

2.2. Використовувати галузеві стандарти при визначенні змісту навчання при підвищенні кваліфікації молодших 

медичних спеціалістів. 

Виконується 

2.3. Враховувати галузеві стандарти при проведенні державної атестації випускників. Виконується 

2.4. Впроваджувати сучасні засоби діагностики рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки. Виконується 

2.5. Проводити моніторинг з метою прогнозування потреби у фахівцях відповідної спеціальності при плануванні їх 

підготовки. 

Виконується 

2.6. Здійснювати розподіл та раціональне використання випускників. Виконується 

2.7. Аналізувати підсумки якості освітньої та професійної підготовки випускників за результатами Державних 

кваліфікаційних іспитів та ліцензійного іспиту «Крок М. Лікувальна справа», «Крок М. Акушерська справа», 

«Крок М. Сестринська справа». 

 

3.  Заходи, спрямовані на виконання державного замовлення з підготовки фахівців:  

 Заходи з виконання плану держзамовлення: 

- впродовж навчального року проводити профорієнтаційну роботу із залучення учнівської молоді на навчання 

до училища; 

Виконується 



- проводити заходи з адаптації студентів, виховувати почуття любові до обраного фаху з метою збереження 

контингенту студентів; 

- здійснювати постійний контроль за успішністю і станом відвідування занять студентами; 

- підтримувати постійний зв'язок з батьками студентів, які порушують дисципліну, мають 

академзаборгованість; 

- для виконання плану державного замовлення з підготовки фахівців досягти кінцевого результату: кількість 

осіб, зарахованих на І курс повинна дорівнювати кількості осіб на випускному курсі. 

4.  Заходи, спрямовані на забезпечення належного рівня виховної та спортивно-оздоровчої роботи у вищому 

медичному закладі: 

Виконується 

4.1 Забезпечити виконання відповідних нормативних документів. Виконується 

4.2 Контролювати якість та результативність проведення виховних заходів. Виконується 

4.3 Розширювати та зміцнювати зв’язки з громадськістю через міське телебачення та пресу. Виконується 

4.4 Продовжити співпрацю з Департаментом молоді та спорту Дніпродзержинської міської ради, міським центром 

соціальних служб для дітей та молоді, службою у справах дітей та іншими громадськими організаціями міста та 

області. 

Виконується 

4.5 Сприяти залученню кращих студентів до організації дозвілля через роботу ради студентського співуправління, 

волонтерського загону та студради гуртожитку. 

Виконується 

4.6 Проводити правову освіту студентів через роботу клубу правових знань, комісії з профілактики правопорушень, 

зустрічі з працівниками правоохоронних органів: 

- правовий ринг,  

- правовий лекторій «Студент і закон»; 

- олімпіада з правознавства; 

- тиждень правових знань. 

 

 

Виконується 

Виконується  

Виконано 

Виконано  

4.7 Відповідно до Концепції розвитку інтелектуального руху у Дніпропетровській області брати участь у міських та 

обласних турнірах Ліги українських клубів «Що? Де? Коли?» 

Виконується 

4.8 Залучати студентів до спортивно-масової роботи, участі у спортивних секціях, спартакіаді та Дні здоров’я. Виконується 

4.9 Організувати участь команд студентів училища у першості міста у спортивних змаганнях серед навчальних 

закладів І-ІІ р.а. 

Виконується 

5.  Заходи, спрямовані на повне впровадження української мови у навчальний процес:  

5.1. Контролювати ведення документації та навчального процесу державною мовою. Виконується 

5.2. Проводити олімпіади з української мови Виконано  

5.3. Брати участь у конкурсі знавців української мови ім.Т.Г.Шевченка, П.Яцика. Виконано  

5.4. Етнографічно-спортивне свято «Козацькі розваги» Виконано  

5.5. Провести до Дня української мови конкурс на кращого читця поезії Т.Г.Шевченка. Виконано  

5.6. Конкурс творчих робіт студентів «Примножимо славу Придніпров’я» Виконано  

5.7 Тематична виставка художньо-публіцистичних творів, присвячених видатним сторінкам історії України Виконано  



5.8 Провести в групах уроки українознавства: 

- Студентську конференцію «Українська література за межами України»; 
Виконується 

5.9 Провести в групах уроки українознавства: 

- О, краю мій, найкращий між краями; 

- Є в нас родина – вся наша Україна; 

- Українці в світі; 

- Ми роду козацького діти; 

- Європейський вибір  

Виконується 

6.  Заходи, спрямовані на поліпшення забезпечення студентів навчальними підручниками і посібниками.  

6.1. Раціонально використовувати бюджетні кошти на придбання нової літератури: підручники, посібники, довідково-

інформаційні видання, додаткова література. 

Виконується 

6.2. Систематично контролювати видачу і повернення підручників, зменшувати втрату бібліотечних книжок, 

загублені видання заміняти рівнозначними або більш сучасними. 

Виконується 

6.3. Комплектувати бібліотечний фонд виданнями училища: підручниками викладачів, методичними матеріалами, 

практичними посібниками для самостійної роботи. 

Виконується 

6.4. Придбати електронні підручники і посібники щодо фінансування. Виконується 

7.  Заходи щодо впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних технологій: Виконується 

7.1. Максимально використовувати мультимедійну систему у навчально-виховному процесі. Виконується 

7.2 Використовувати інформаційні технології в самостійній роботі студентів. Виконується 

7.3. Узагальнити досвід викладача Харченко С.Є. «Історичний документ як джерело формування національної 

свідомості молоді» 

Виконано  

8.  Заходи, спрямовані на забезпечення дієвого кадрового резерву у навчальному закладі:  

8.1. Щорічно переглядати списки дійового кадрового резерву.  Виконано  

8.2. Подавати у відділ кадрової роботи та юридичного забезпечення Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації кандидатури на резерв керівних посад. 

Виконано  

9.  Заходи, спрямовані на забезпечення якісного прийому у поточному році, особливо в частині виконання обсягів 

цільового прийому сільської молоді. 

 

 З метою формування якісного контингенту студентів, виконання плану прийому проводити профорієнтаційну 

роботу: 

- в школах міста Дніпродзержинськ та Дніпропетровської області; 

- в профільних медичних класах середніх загальноосвітніх шкіл №4,5,8; 

- співпрацювати з головними лікарями центральних районних лікарень Петриківського, Царичанського, 

Верхньодніпровського, Криничанського, П’ятихатського районів з метою залучення до навчання сільської 

молоді за цільовими направленнями; 

- особисто запрошувати на Дні абітурієнта сільську молодь, яка виявила бажання вступати до 

Дніпродзержинського медичного училища за цільовими направленнями; 

Виконується 



- брати участь у Дні професійного самовизначення міста; 

- організувати роботу підготовчих курсів з української мови та літератури, біології, різьблення; 

- щомісяця проводити Дні абітурієнта; 

- розміщувати рекламні оголошення в міській газеті «Відомості», в обласній - «Событие», «Вісті 

Придніпров’я», на телебаченні – 11 канал, 34 канал, 41 канал; 

- використовувати аудіорекламу та міське радіомовлення; 

- співпрацювати з головними лікарями міських закладів охорони здоров'я з метою залучення до навчання 

молодших медичних працівників, які не мають медичної освіти. 

10.  Заходи, спрямовані на покращення викладання іноземної мови у навчальному закладі  

10.1 Продовжити співпрацю викладачів іноземної мови з циклових методичних комісій іноземних мов інших 

навчальних закладів міста та області. 

Виконується 

10.2 Проводити моніторинг базової підготовки студентів з дисципліни «Іноземна мова» шляхом проведення 

контрольних робіт, самостійної позааудиторної роботи. 

Виконано  

10.3 Брати участь у регіональній конференції з іноземної мови. Виконується 

10.4 Брати участь у засіданнях євро клубу на базі центральної міської бібліотеки ім..Т.Г.Шевченка Виконується 

10.5 Пропагувати необхідність вивчення іноземної мови шляхом проведення різноманітних тематичних вечорів, 

засідань гуртків, використання нетрадиційних методів проведення занять: 

провести конкурс знавців іноземної мови. 

Виконано  

10.6 Продовжити роботу гуртка іноземної мови Виконано  

11.  Заходи, спрямовані на залучення додаткових джерел фінансування:  

1112. Надходження коштів від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків. Виконується 

12.  Заходи, спрямовані на розвиток у закладі систем енергозбереження: Виконано  

12.1. Закінчити заміну віконних рам на металопластикові з вакуумними склопакетами. Виконано  

12.2 Регулярно промивати та очищувати водяні системи опалення від накипу та іржі. Виконано  

12.4 Проводити ущільнення віконних та дверних прорізів із застосуванням спеціальних ущільнюючих матеріалів. Виконано  

13.  Заходи, спрямовані на поліпшення якості навчального процесу та придбання високовартісного навчального та 

комп’ютерного обладнання.  

Придбати щодо фінансування:  

- комп’ютерну техніку; 

- медичне обладнання; 

- ліцензовані електронні підручники. 

Виконується 

14.  Заходи, спрямовані на соціальний захист студентів:   

14.1 Здійснення моніторингу студентів пільгових категорій. Виконано  

14.2 Здійснювати контроль за своєчасною виплатою студентам соціальних виплат. Виконується 

14.3 Надавати матеріальну допомогу студентам. Виконується 

14.4 Здійснювати моніторинг помешкання студентів. Виконується 



 


