
Відповідальний секретар 
приймальної комісії

ОЛЕКСАНДР ГОРОХОВ

РЕЗУЛЬТАТИ НАБОРУ СТУДЕНТІВ НА І КУРС У 2020 РОЦІ.

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ТА ПЛАНУ РОБОТИ 
ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ЯКІСНОГО ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ У 2021 РОЦІ. СУЧАСНІ 

ВИКЛИКИ. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ



Прийом до коледжу здійснювався відповідно до Законів України

України «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», Умов

прийому закладів фахової передвищої освіти, вищої освіти

України, Правил прийому до Чернівецького медичного фахового

коледжу, Положення про приймальну комісію Чернівецького

медичного фахового коледжу



ПЛАН ПРИЙОМУ ЗА РЕГІОНАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Спеціальність МЕДСЕСТРИНСТВО

На основі 9 класів: 
– «Лікувальна справа» – 55
– «Сестринська справа» – 35

На основі 11 класів: 

– «Лікувальна справа» – 15

– «Сестринська справа» – 15

Усього – 120 



Спеціальність МЕДСЕСТРИНСТВО

На основі 9 класів: 
– «Лікувальна справа» – 85

– «Сестринська справа» – 100

На основі 11 класів: 
– «Лікувальна справа» – 15

–«Сестринська справа» – 15

На основі ОКР: 
–«Сестринська справа.Бакалавр» термін навчання – 10 місяців – 69

–«Сестринська справа.Бакалавр» термін навчання – 1 рік 10 місяців – 31

Усього – 315 
Загальний ліцензійний обсяг – 395

ПЛАН ПРИЙОМУ НА КОНТРАКТНИХ УМОВАХ



ПОДАНО ЗАЯВ

Спеціальність 
223 Медсестринство

2019 рік 2020 рік

На основі 9 класів

ОПП «Лікувальна справа» 100 79

ОПП «Сестринська справа» 69 50

На основі 11 класів

ОПП «Лікувальна справа» 124 120

ОПП «Сестринська справа» - 100

На основі ОКР «молодший спеціаліст»

ОПП «Сестринська справа.Бакалавр 1» 31 72

ОПП «Сестринська справа.Бакалавр 2» 31 7

Усього: 355 428



ЗАРАХУВАННЯ У 2020 РОЦІ

Спеціальність МЕДСЕСТРИНСТВО

На основі 9 класів: 
– «Лікувальна справа» – 67
– «Сестринська справа» – 35

На основі ОКР: 

– «Сестринська справа. Бакалавр 1» – 68

– «Сестринська справа. Бакалавр 2» – 7

Усього – 177



ПІЛЬГОВА КАТЕГОРІЯ 2020

дітей, учасників АТО – 4

дітей-інвалідів - 2



Зростанням конкуренції на ринку  
освіти

Демографічним спадом

Зниженням рівня фінансової
стабільності населення

Нечесною конкуренцією

Широкою рекламною кампанією  
представників вищих закладав освіти в  

українських школах

НИЗЬКА КІЛЬКІСТЬ НАБОРУ СТУДЕНТІВ 
ПОВЯЗАНА  З НАСТУПНИМИ ФАКТОРАМИ



НА ЩО МИ НЕ ЗМОЖЕМОВПЛИНУТИ?

– реформа освіти – коледж повинен відповідати вимогам чинного законодавства у сфері

надання освітніх послуг; розвиватися згідно з інноваційними технологіями та новими

освітніми програмами

– економічна ситуація в країні – розробка стратегії та формування фінансового плану в

зв'язку зі змінами в економіці, орієнтуючись на економічні, соціально-демографічні

показники

– конкуренція на ринку освітніх послуг – розробка та реалізація заходів щодо зміцнення

та стабільного просування своїх послуг



ЯК ЗАЛУЧИТИ АБІТУРІЄНТІВ?

Мета: провести маркетингову кампанію із залучення абітурієнтів
(Для цього проводимо ряд заходів)

ТИП ЗАХОДУ ЦІЛІ ЗАХОДУ

Інформаційні Підвищити поінформованість абітурієнтів
про коледж, ОПП, умови вступу

Профілюючі Дати більш повне уявлення про ОПП,
освітній процес, отримані кваліфікації та
кар'єру після коледжу

Мотивуючі Підвищити бажання абітурієнтів вступити
до коледжу



ВІДЕОБЛОГ В YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM:
– cтудентські будні
– звіти про масові заходи
– ролики за участю активних викладачів, що мають цікаві та сучасні
методики навчання
– випускається не менше 1 разу на тиждень

МОНІТОРИНГ, АНКЕТУВАННЯ ШКІЛ, розташованих в найближчих районах  
коледжу

ЗАХОДИ ЩОДО ОБ'ЄДНАННЯ АБІТУРІЄНТІВ І СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ:
– проведення флешмобів – абітурієнти + студенти (Приклади: спортивні
заходи, пікнік і т.п.)
– запрошення абітурієнтів на заходи (концерти, конференції, спортивні
заходи)
– екологічні походи (турбота про збереження природи)

НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ: 
поширення інформаційних матеріалів серед абітурієнтів
проведення майстер-класів з відпрацювання практичних навичок та 
надання невідкладної допомоги

ЯК ЗАЛУЧИТИ
АБІТУРІЄНТІВ?



СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ

ПРИКЛАДИ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Дні відкритих дверей, інфодні,
семінари, реклама коледжу у
фейсбук, інстаграм, цільова робота
зі школами

Накопичення бази потенційних
абітурієнтів. Підвищення
популярності коледжу

Зустріч з представниками
відділень, екскурсії по коледжу,
інтелектуальні змагання для
абітурієнтів за проф. спрямуванням

Моніторинг абітурієнтів з точки
зору зацікавленості коледжу в
кожному
Виділення групи цілеспрямованих
абітурієнтів

Зустрічі з випускниками,
запрошення на спортивні та
культурні заходи, КВН і т.п.

Розуміння по кожному
цілеспрямованому абітурієнту його
планів



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА 

РОБОТА КОЛЕДЖУ

ВНУТРІШНЯ 

(ОБ’ЄКТ: СТУДЕНТИ ТА 

ВИКЛАДАЧІ КОЛЕДЖУ

ЗОВНІШНЯ 

(ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ 

СТЕЙКХОЛДЕРАМИ, 

ШКОЛАМИ, ЗАКЛАДМИ 

ПРАКТИЧНОЇ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я)

Об'єднати і скоординувати викладачів, які беруть участь в профорієнтаційній
роботі

Побудувати наскрізний ланцюг профорієнтаційної роботи з молоддю

Створити модель Профорієнтації з урахуванням усіх соціально-економічних,
демографічних особливостей



Центри ПМСД

Працюючі медсестри, фельдшери та 
акушерки

Обласні заклади практичної
охорони здоров’я

Районні заклади практичної охорони
здоров’я

Міські заклади
практичної охорони

здоров’я

Випускники
11 кл.асів

Випускники 
9 класів

ВипускникиколеджівП
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ДЕ ШУКАТИ
АБІТУРІЄНТІВ !?



ЩО МИ РОБИЛИ ЩО НОВОГО ЗРОБИМО
Проводили  навчальні
семінари в школах

Договірні відносини із закладами практичної охорони здоров’я щодо

створення умов проходження виробничої та переддипломної практики

Розповсюджували буклети
Висвітлювали інформацію в 
соціальних мережах

Проведення роботи щодо сприяння працевлаштування студентів

Наповнення та розширення сайту

Організація наукових семінарів для працюючих медичних сетер, фельдшерів,

акушерок

Участь у проведенні годин спілкування, батьківських зборах на тему вибору

професії

Підготовка та проведення спеціальних тематичних інтелектуально-

розвиваючих, інформаційних, профорієнтаційних заходів для старшокласників

Підготовка та публікація статей про діяльність і досягнення коледжу, кращих

студентів, випускників з метою популяризації професії

Підготовка та публікація статей в ЗМІ про діяльність і досягнення коледжу,

кращих студентів, випускників з метою популяризації професії медика

Встановлення взаємодії між різними підрозділами щодо набору абітурієнтів



7 ПРИЧИН СТАТИ СТУДЕНТОМ 
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ:

1. ПРОСТО вступити – абітурієнти зараховуються на основі результатів ЗНО або вступних екзаменів

2. ЦІКАВО ВЧИТИСЯ – складні речі в коледжіпояснюють легко і зрозуміло. Високу якість освіти

забезпечують викладачі вищої кваліфікаційної категорії.

3. ЛЕГКО ПЛАТИТИ – можна за рік, за семестр або місяць.

4. МИ ПОРУЧ – коледж, розташований в центрі м. Чернівців.

5. НЕСКЛАДНО ПОЄДНУВАТИ – є можливість працювати і одночасно вчитися, можливе навчання за

індивідуальним графіком.

6. ЯСКРАВЕ ЖИТТЯ – науково-дослідна робота, ANIMA, спорт, художня самодіяльність, екскурсії, посвяти в

студенти і багато, багато іншого….

7. ГАРАНТОВАНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ – ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАЯВ АБІТУРІЄНТІВ ТА 

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МЕДИЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ



Дякую за увагу !


