


І медичне 

відділення

22 куратори

Завідувач  

відділення 

Попович Г.Б.

ІІ медичне 

відділення

16 куратори

Завідувач  

відділення 

Савчук Г.П.



 • методична: 

 «Визначення шляхів формування професійних компетенцій майбутніх молодших 
медичних спеціалістів з метою підвищення якості освіти та формування 
професійної культури»



 «Національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, 
моральне, екологічне виховання майбутніх молодших медичних спеціалістів»



 Сучасні підходи до формування професійних компетенцій майбутніх молодших 
медичних спеціалістів

 Утвердження поваги до культурного та історичного минулого України

 Розвиток у молоді почуття гордості, глибокої поваги до символів держави – Герба, 
Прапора, Гімну України

 Створення умов для посилення патріотичної направленості виховних заходів, 
активна протидія антипатріотизму, маніпулюванню інформацією, фальсифікації 
історії України

















































































































































Студенти з 

малозабезпечених

сімей 6

Студенти-

інваліди 28

Студенти-

сироти 4

Напівсиріт 68

Студенти, 

позбавлені

батьківського

пікулвання 15

Діти, учасників

бойових дій 27

Студенти з 

багатодітних

сімей 98



ЗАОХОЧЕННЯ
 Іменна стипендія Чернівецької обласної 

державної адміністрації (призначається 
посеместрово):

 І семестр                        ІІ семестр

 Герман Олександр Данилюк Владислав

 Іменна стипендія Чернівецької обласної 
ради:_16 студентів з числа дітей-сиріт, та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 
(призначається на календарний рік).

 Премія 

 Чернівецької обласної  Чернівецької міської 
ради:

 державної адміністрації: Денежко Альона

 Данилюк Владислав Діхтяренко Тетяна



 Загальні проблеми:

 • методична: 

 Визначення шляхів формування професійних компетенцій майбутніх молодших 

медичних спеціалістів з метою підвищення якості освіти та формування професійної 

культури

Виховна:

 «Національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове, 

моральне, екологічне виховання майбутніх молодших медичних спеціалістів»

Приватні проблеми:

 Сучасні підходи до формування професійних компетенцій майбутніх молодших 

медичних спеціалістів;

 Утвердження поваги до культурного та історичного минулого України;

 Розвиток у молоді почуття гордості, глибокої поваги до символів держави – Герба, 

Прапора, Гімну України;

 Створення умов для посилення патріотичної направленості виховних заходів, 

активна протидія антипатріотизму, маніпулюванню інформацією, фальсифікації 

історії України





Категорія соціально

незахищених студентів 2019/2020

СПЕЦІАЛІЗАЦІ

Ї

КАТЕГОРІЇ

Діти-

сироти 

та позб. 

б/п

Учасників 

УБД 

(бойових дій)

Інваліди Малозабезпе

чені 

Всього

Лікувальна справа 6 15 18 2 41

Сестринська

справа

8 7 9 1 25

Акушерська

справа

- - - - -

Всього: 14 22 27 3 66

Категорія соціально незахищених студентів з числа

Освітні 

програми

КАТЕГОРІЇ

Діти-

сирот

и та 

позб. 

б/п

Учасни

ків 

УБД

(бойових 

дій)

Інваліди Малозабе

зпечені 

Всього

Лікувальна

справа

6 15 18 2 41

Сестринська

справа

8 7 9 1 25

Акушерська

справа

- - - - -

Всього: 14 22 27 3 66



Буковинське віче та його 
історичне значення

Україна – єдина країна

Ми – нація єдина



Чернівецький медичний коледж запрошує першокурсників, батьків, 

викладачів на урочисті збори, присвячені початку нового 2019/2020 

навчального року, які відбудуться 31.08.2019 року об 11 год. 

в приміщенні палацу «Академічний» (вул. Шіллера, 11).

Збір студентів нового набору спеціалізацій:

• «Лікувальна справа» на основі базової та повної загальної середньої

освіти

• «Сестринська справа» на основі базової загальної середньої освіти

• «Сестринська справа – бакалавр» на основі повної загальної

середньої освіти

• «Сестринська справа – бакалавр» на основі ОКР молодшого

спеціаліста

у центральному корпусі о 9 год. за адресою: вул. Героїв Майдану, 60

Адміністрація




