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    Певно, зараз немає потреби стверджувати актуальність 

питання виховної роботи серед молоді взагалі, і студентської 

особливо. Досить оглянути переповнену залу – професіоналів, 

керівників, фахівців, щоби впевнитись – ми однодумці в тому, 

що життєздатність нашої держави  - в її молодій генерації,  

талановитій освіченій молоді … 

 



І це наша з вами: робота, завдання, 

проблеми, біль, надія і сподівання… 

А ще відкритість і взаємодія не тільки усіх 

ланок окремого навчального закладу, а й 

така широка  нарада, де відверто 

поговоримо: що встигли, зробили, де є 

проблеми і помилки. Ми з вами – єдині у 

цій справі, як і наша незалежна Україна… 

У виховній роботі ми керуємося основними 

положеннями Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді та іншими нормативними 

документами… 



І ми створили музей історії Кам'янського медичного коледжу та 

медицини міста.  Кожний, хто переступає музейні пороги, 

розуміє філософський вислів: «Пам'ять – це подолання 

відсутності»… 



Заходи, які проводяться в музеї, - екскурсії, презентації, 

виставки, години спілкування, - стишують ходу, але 

прискорюють серцебиття. Фото наших медсестричок; 

раритетний інструментарій та література; архівні 

документи. Фото, фото… 

Нев`янучий 

оптимізм ветеранів, 

чарівність жінки 

через кров та біль 

… 



Напевно, і звідси неймовірна сила милосердя, неочікувана міць 

тендітних рук нашої випускниці Тетяни Демченко, яка у 2015 

році отримала звання «Заслужений працівник охорони здоров'я 

України»… 

Тетяна - старша медсестра анестезіологічної служби обласної 

лікарні ім. Мечникова по наданню екстреної допомоги бійцям, 

пораненим в АТО. Те, що бачила Таня, не знають і не бачили 

більшість  медсестер… 



Крок у безсмертя зробив випускник Кам'янського медичного 

коледжу Денис Дробний, який загинув під Мар`їнкою. Про це 

говорити важко, але потрібно. Денису було лише тридцять років. 

А значить, історія не мовчить, її голос саме в таких молодих 

людях, які непоодинокі у своїй жертовній самосвідомості… 



Багато років медичний коледж співпрацює з музеєм історії міста 

Кам'янське … 

Студенти беруть участь  в екскурсіях, зустрічах, уроках 

національної гідності, театралізованих історичних постановах… 

Формуванню у студентської молоді високих духовно-моральних 

принципів і громадянської відповідальності сприяють зустрічі з 

ветеранами війни та праці; представниками відомих медичних 

династій міста… 

Робимо акцент на живому спілкуванні, яке руйнує вікові бар’єри і 

створює атмосферу глибокого розуміння студентами своєї 

відповідальності в обраній професії… 

Вважаємо це дуже важливим, бо, на нашу думку, медична професія 

– найперша у поєднанні професійної досконалості та високої 

моральності. Саме це є основним і беззаперечним показником 

успішності медика та безпеки пацієнта... 





Знання та освіта наших студентів, праця викладачів, виховна 

робота тісно переплітаються, а потім органічно входять у 

громадське життя нашого промислового міста через соціальні 

проекти, які проводить наш медичний коледж… 



Їх ключовий меседж – зв'язок із громадською думкою, 

інформація про стан справ у медичному коледжі, формування 

довіри до медицини, підвищення рівня освіченості жителів 

міста, зростання рейтингу медичної професії… 

Найбільш значущі з них: 

- «Життя під захистом любові і знань» - театралізований діалог 

з молоддю шкіл, студентами інших  навчальних закладів щодо 

проблем ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД людей. 



-  Вдалим, розгалуженим, дотичним майже до всіх сфер діяльності 

міста став проект «Вічні джерела милосердя» з буклетом–

подарунком «Портрет в інтер’єрі сучасної медицини», де головні 

герої – наші студенти і медичні сестри-випускниці. 



А потім були: проекти з продовженням меседжу «Життя без меж», 

«Світ єдиний у бажанні миру», «Туберкульоз виліковний», «Стоп – 

гіпертонія»!  та ін… 



Спільна праця, свята, розв’язування проблем зусиллями 

викладачів та студентів, обговорення їх на «рівних», наштовхнуло 

нас на ексклюзивну пошту… 

На випускних святах викладачі вручають випускникам «Лист 

моєму студенту». Його зміст не залишає байдужим жодного 

адресата. 

Сходинка до висот порозуміння – це лист-відповідь  «Моєму 

викладачу»… 



Розуміємо, що виховує людину все: люди, речі, явища, але 

насамперед і найбільше – люди. З них на першому місці – 

батьки та педагоги…  

Тому колектив, який очолюю, свідомий  думки, що навчати та 

виховувати важче, ніж лікувати... 

Тож докладаємо зусиль та реалізуємо  виховну роботу у 

наступних формах: 



- волонтерська діяльність: 

за організацію активної та плідної роботи волонтерського 

загону «Милосердя» студент Пікінер Євген став лауреатом 

конкурсу «Студент року Дніпропетровщини» в номінації 

«Волонтер року»… 

Студентка Малиновська Руслана надала невідкладну допомогу 

потопаючому, чим врятувала йому життя. За цей вчинок її було 

нагороджено Почесною грамотою Кам'янського міського 

управління з надзвичайних ситуацій… 



- участь у доброчинних акціях: 

студенти коледжу постійно піклуються про вихованців інтернату  

та дітей-сиріт; допомога самотнім людям; 



- художньо-естетичне виховання через проведення конкурсів, 

концертів, фестивалів, презентацій, театральних зустрічей, роботу 

гуртків та секцій; 

- активізація роботи 

студентського 

самоврядування; 



студенти захищають честь коледжу у регіональних та обласних 

спортивних змаганнях та посідають призові місця… 



Сплеск зацікавленості до української 

творчості, видатних особистостей в 

українській медицині показала міська 

науково-практична конференція «Микола 

Амосов – лікар, вчений, громадський 

діяч»… 



Наступні факти якраз свідчать про зацікавленість 

студентів до наукового пошуку: 



участь у Міжнародних медичних  конгресах студентів та молодих 

вчених у м. Тернополі; 

безумовною подією стала обласна науково-практична 

конференція з стоматології ортопедичної «Тотальне протезування 

від А до Я. Погляд лікаря та зубного техніка»; 



випускник коледжу Каяліді Олександр здобув деклараційний 

патент міжнародного зразку на модель «Замковий фіксатор 

знімного протезу»; 

випускники медичного коледжу традиційно стають переможцями 

обласних і Всеукраїнських конкурсів, вступають до медичних 

академій, університетів; 



Суп Анна – переможець шостого 

Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності… 



Такі події спонукають студентську молодь до готовності здобувати 

знання впродовж життя… 

Педагогічний колектив розуміє, що 

суспільство потребує досвідчених, 

кваліфікованих, порядних фахівців у 

системі охорони здоров'я... 



Це ще один соціальний проект «Формування відповідального 

батьківства», в якому взяли участь навчальні заклади  

Дніпропетровської області... 

Студенти-батьки – це серйозна соціальна ніша, яка потребує уваги, 

підтримки та виховання студентської молоді з питань сім`ї... 

Дослідження, анкетування, 

узагальнення результатів 

надали факти та вказали 

напрямки подальшої роботи... 



Хіба ми не хочемо щастя нашим дітям – бачити їх здоровими, 

працевлаштованими, успішними, одруженими?... 

Це справа не одного дня. 

Саме нова генерація іде 

за нами і забезпечує або 

ні наше з вами подальше 

життя, плавно вибудовує 

майбутнє разом уже із 

своїми дітьми… 



Неможливо втиснути в час 

виступу всі аспекти нашої роботи. 

Але роботи багато, і ми виконуємо 

її, бо виховання – велика справа: 

вона вирішує долю людини… 

Зараз важливо врахувати виклики часу… 

Бо кермо долі студентів і у наших руках.   Тож важливо робити те, 

що можемо. 



Немає   проблеми   актуальнішої    за  

людське здоров'я   і життя… 

Ставимось до неї відповідально. Тоді 

людина набуде захищеності та 

впевненості… 

З цим не посперечаєшся, та і не 

будемо, тому, що Життя безцінне в 

кожному з часових вимірів… 

До того  ж – єдине!!! 


