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Навчальний заклад розпочав свою діяльність

1 жовтня 1931 року як Кам’янський середньо-

медичний технікум



Наявність переоформлених 
ліцензій у сфері фахової 

передвищої освіти, 
сертифікатів про акредитацію, 

ліцензій у сфері загальної 
середньої освіти









Місія Коледжу

створення освітньої платформи для 

якісної підготовки

висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних, 

компетентних фахівців з 

урахуванням реформ  галузі охорони 

здоров’я



Стратегічна мета Коледжу

створення платформи для забезпечення 

якості освітньої діяльності з метою 

підготовки висококваліфікованих, 

компетентних фахівців спеціальності 

223 Медсестринство та спеціальності 

221 Стоматологія, що дозволить 

випускникові бути  

конкурентоспроможним на ринку праці 

та успішно реалізуватись у професійній 

діяльності



1 •Сестринська справа

2 •Акушерська справа

3 •Лікувальна справа

4 •Стоматологія ортопедична

5 •Післядипломної освіти

Відділення



Циклові методичні комісії

МЕДСЕСТРИНСТВА ТЕРАПІЇ ТА 
ХІРУРГІЇ

ЗУБОТЕХНІЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН

ПРИРОДНИЧО
- НАУКОВИХ 
ДИСЦИПЛІН



Циклові методичні комісії

СЕСТРИНСЬКОЇ 
СПРАВИ

КЛІНІЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН

ГУМАНІТАРНИХ ТА 
СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНИХ 
ДИСЦИПЛІН

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
ДИСЦИПЛІН



1
•Відділ забезпечення якості освіти

2
•Відділ підвищення кваліфікації

3
•Відділ науково-дослідної роботи

4
•Відділ кар’єри та працевлаштування

Відділи



Перелік спеціальностей, кваліфікацій, 

за якими ведеться підготовка у 

2019-2020 навчальному році 



Освітньо-професійна програма Кваліфікація

Сестринська справа Сестра медична

Лікувальна справа Фельдшер

Акушерська справа Акушерка

Сестринська справа (перший 

бакалаврський рівень вищої 

освіти)

Бакалавр медсестринства

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  223 МЕДСЕСТРИНСТВО

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 СТОМАТОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма Кваліфікація

Стоматологія ортопедична Зубний технік



Аналіз руху 

контингенту



Контингент станом на 01 січня 

2018, 2019, 2020 років (осіб, % до 

потужності закладу освіти)



Потужність 

Кам’янського медичного 

коледжу –

1050 осіб



НА 01.01.18 р. ВСЬОГО ПО КОЛЕДЖУ: 
904 особи (86,1% ДО ПОТУЖНОСТІ ЗАКЛАДУ)
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НА 01.01.19 р. ВСЬОГО ПО КОЛЕДЖУ: 
901 особа (85,8% ДО ПОТУЖНОСТІ ЗАКЛАДУ)
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НА 01.01.20 р. ВСЬОГО ПО КОЛЕДЖУ: 
1005 осіб (96% ДО ПОТУЖНОСТІ ЗАКЛАДУ)
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Освітньо-

професійна 

програма

Обсяг прийому фахівців ( регіональне замовлення)

9 кл. 11 кл.

план бюджет
конкурс на 

місце
план бюджет

конкурс на 

місце

Сестринська справа 60 60 3,0 30 30 3,7

Лікувальна справа 15 15 11,9 15 15 7,2 

Акушерська справа – – – 15 15 6,4 

Стоматологія 

ортопедична
1 1 62,0 1 1 43,0 

Разом 76
76

(100%)
25,6 61

61 

(100%)
15,1

По коледжу

ПЛАН ПРИЙОМУ ФАХІВЦІВ 

(РЕГІОНАЛЬНЕ ЗАМОВЛЕННЯ)  – 137 (100%)

КОНКУРС НА МІСЦЕ – 20,3

Виконання обсягів прийому фахівців (регіонального замовлення) у 

2019 році (осіб, % до плану)



Акушерська справа - 3 

Лікувальна справа - 7 

Сестринська справа - 33 

Стоматологія ортопедична - 1

4 - переведені до інших ЗВО;

7 - відраховані за власним 

бажанням;

10  - відраховані за академічну

неуспішність;

23 - невиконання умов 

контракту (студенти 

неспроможні оплачувати 

навчання).

Втрата контингенту у 2019 році (осіб, % до загальної 

кількості контингенту)

Всього: 44 особи (3,9%)



Відповідно до аналізу стану та визначення тенденцій соціально-економічного
розвитку Дніпропетровської області основний показник зайнятості по середньому
медичному персоналу в 2018 році склав 72,6 %.

У м.Кам'янське також є потреба в медичних кадрах середньої ланки, про що
свідчать звернення до адміністрації медичного коледжу керівників закладів охорони
здоров'я, директорів закладів освіти та довідка Кам'янського міського центру зайнятості.

На 06.05.2020 р. за результатами
звернень керівників закладів охорони
здоров'я міста і області кількість вакансій
складає 545 місць.



Здобувачі вищої освіти – майбутні 

бакалаври   медсестринства



Освітня програма 

Кількість поданих заяв

Ліцензійний обсяг, осіб Конкурс на місце

Сестринська справа 

(денна форма навчання)
40 2,6

Сестринська справа

(вечірня форма 

навчання)
60 1,8

Всього: 100 2,1

Виконання обсягу прийому здобувачів вищої освіти

на освітньо-професійну програму Сестринська справа 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

у 2019 році



На 01.01.2020 року на освітньо-професійній програмі 
Сестринська справа першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

навчається 100 осіб:

З них 40 осіб навчається на денній формі навчання

60 осіб – на вечірній формі навчання



100 осіб
вступило в 2019 році

на ОПП Сестринська справа 
першого (бакалаврського) рівня

вищої освіти, 
з них – 77% випускників

Кам’янського медичного коледжу
минулих років. 



Головна медична сестра

Старша медична сестра

Медична сестра

Фельдшер

Медична сестра з косметичних процедур

Менеджер

Інструктор міського центру здоров’я

Стоматологічна практика

Статистик медичний

Клініко-діагностична лабораторія

та інші

Здобувачі вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою Сестринська справа працюють за фахом:



Циклова методична 

комісія 

медсестринства –
відповідальна за реалізацію 

освітньо-професійної програми 

Сестринська справа



СТРАТЕГІЯ КОМІСІЇ

Організація уніфікованої системи 

підготовки студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за 

участю команди високопрофесійних 

науково-педагогічних працівників.

Формування базових, професійних 

компетентностей, які включають 

аспекти  управління та  менеджменту.

Удосконалення методів навчання та 

впровадження новітніх технологій через 

створення симуляційних центрів (блоків) 

та максимальне.



Науково-методична робота в коледжі спрямована на підвищення 

ефективності та забезпечення якості освітнього процесу

Безперервний 
професійний 

розвиток 
викладача

Планування 
роботи

Співпраця зі 
структурним 
підрозділами 

коледжу

Тижні ЦМК

Пропаганда-
впровадження 

передового 
педагогічного 

досвіду 

Застосування 
інноваційних 
педагогічних 

технологій 

Перегляд, 
оновлення, 

вдосконалення 
ОП

Методична 

робота ЦМК 

медсестринства



Студенти-бакалаври задіяні у відділах:

• відділ забезпечення якості освіти – 2 особи;

• відділ кар’єри та працевлаштування – 2 особи;

• відділ науково-дослідної роботи – 2 особи;

• у керівному складі студентського співуправління – 2 
особи.

У науково-дослідних гуртках

У педагогічних радах

тощо

Студентоцентрований підхід



беруть участь у 

Днях науки – 38 осіб,

соціальних проєктах – 15 осіб,

волонтерській діяльності – 5 осіб.

Студенти-бакалаври 



Людина почуває себе успішною та впевненою у житті, 

якщо отримує задоволення від роботи та може 

реалізувати в праці свій творчий і особистісний 

потенціал



Успіхів можна досягти у різних сферах 

життя…



Успіхів можна досягти у різних сферах 
життя…



Успіхів можна досягти у різних сферах 
життя…



Кожен сам обирає свій шлях і шукає 

свій ключ до успіху



Кожен сам обирає свій шлях і шукає свій ключ до 

успіху
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Рейтинг успішності здобувачів вищої освіти 

освітньо-професійної програми 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти



Рейтинг успішності здобувачів освіти спеціальності

223 «Медсестринство" за освітньо-професійними рівнями



Матеріально-технічна база 
коледжу-

є однією з кращих в Україні, це відмітили 

моніторингова комісія Міністерства охорони 

здоров’я України та експертні комісії з акредитації 

всіх освітніх програм.



Для формування у здобувачів освіти практичних навичок коледж 

забезпечений моделями-тренажерами по догляду за пацієнтами, 

обладнанням для виконання лікувально-діагностичних процедур, 

веденню пологів і догляду за породіллями, для гінекологічних 

обстежень, догляду за новонародженими, а також манекенами-

тренажерами з проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих, 

підлітків і дітей тощо.



Для відпрацювання практичних навичок

і вмінь в коледжі використовують:

Фантоми, манекени, тренажери : 

манекен по догляд за пацієнтом; 

манекен реанімаційний; манекени

немовлят; манекен тренажерний

спеціальний, тренажер роди, тренажер 

для відпрацювання венепункцій та 

багато ін., в загальній кількості - 174 од.;

Моделі та муляжі в кількості – 285 од.

Медичного обладнання більш 2,5 тис. 

одиниць.



Інструментарій:

Для оперативних втручань хірургії – 4 хірургічних

набори.

При акушерсько-гінекологічних втручаннях – 3 набори.

Медсестринського догляду – 20 наборів.

Предмети догляду за хворим більш 2,0 тис. одиниць, 

тощо…



Лекційні зали, 

кабінети доклінічної 

практики, аудиторії, 

кабінети з усіх 

дисциплін 

забезпечені сучасною 

мультимедійною та 

комп’ютерною 

технікою. Оснащення 

робочих місць 

студентів на 

практичних заняттях 

на рівні 100%. 



Матеріально-технічна 

база Кам’янського

медичного коледжу, в 

повній мірі 

використовується під 

час реалізації освітньо-

професійної програми 

Сестринська справа 

першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти









!!!ВІДЕОПРЕЗЕНТАЦІЇ матеріально-технічної бази 

https://youtu.be/4gmUYsNauNs

https://youtu.be/AxecRJCd5LE https://youtu.be/b1EgZL7FWe4

https://youtu.be/ISTqUnUgKiI



Зуботехнічні лабораторії – одні з кращих в Україні та обладнані за 

сучасними стандартами. Серед обладнання – якісно нові пристрої та 

апарати, які реально наближають навчання студентів до майбутньої 

практичної роботи, а саме:

• термопрес для виготовлення гнучких 

протезів «Дефлекс»;

• керамічна піч для виготовлення протезів з 

керамічним покриттям «Аверон»;

• пневмополімерізатор «Аверон»;

• піскоструминний апарат для обробки 

каркасу після лиття;

• тример для обробки моделей;

• вакуумний змішувач для гіпсу, 

формувальних та пакувальних мас;

• портативні мікромотори;

• електрошпателі тощо.





44 заклади 
охорони здоров’я міста та області 

є базами для проведення 
навчальної, виробничої та 
переддипломної практик 

(відповідно до укладених угод)



СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
• Комунальне некомерційне підприємство Кам`янської міської ради «Міська лікарня

№1»

• Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної

допомоги №1»

• Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної

допомоги №2»

• Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної

допомоги №3»

• Комунальне некомерційне підприємство Кам`янської міської ради «Міська лікарня

№4»

• Комунальне некомерційне підприємство Кам`янської міської ради «Міська лікарня

№5»

• Комунальне некомерційне підприємство Кам`янської міської ради «Міська дитяча

лікарня»

• Комунальне некомерційне підприємство Кам`янської міської ради «Міська

поліклініка №6»

• Комунальне некомерційне підприємство Кам`янської міської ради «Міська лікарня

№7»

• Комунальне некомерційне підприємство Кам`янської міської ради «Міський

консультативно-діагностичний центр»



• Комунальне некомерційне підприємство Кам`янської міської ради «Міська лікарня

№9»

• Комунальне підприємство «Кам’янський протитуберкульозний диспансер» 

Дніпропетровської обласної ради»

• Комунальне підприємство «Обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради»

• Комунальний заклад «Кам`янська міська лікарня швидкої медичної допомоги» 

Дніпропетровської обласної ради»
• Комунальний заклад «Кам`янська міська станція швидкої медичної допомоги» 

Дніпропетровської обласної ради»

• Комунальне некомерційне підприємство «Божедарівський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Божедарівської селищної ради»

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Сінево Схід»

• Дочірнє підприємство приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих

закладів профспілок України «УКРПРОФЗДОРОВНИЦЯ» Санаторій «Славутич» імені

Б.В. Пашковського»

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Медікум-ЛК»
• Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх

справ України по Дніпропетровській області»

• Комунальний заклад «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини

катастроф» Дніпропетровської обласної ради

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я



• Товариство з обмеженою відповідальністю «Поліклініка сімейної медицини-2»

• Комунальний заклад «Кам’янська міська стоматологічна поліклініка» Дніпропетровської

обласної ради»

• Комунальне підприємство Дніпропетровська обласна станція переливання крові

• Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Південного

району м. Кам`янського»

• Комунальний заклад «Криничанська центральна районна лікарня» Дніпропетровської

обласної ради»

• Комунальне некомерційне підприємство Кам`янської міської ради «Міська лікарня швидкої

медичної допомоги»»

• Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Аулівської селищної ради»

• Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Криничанської селищної ради»

• Державний заклад «Спеціалізована багатопрофільна лікарня №1 Міністерства охорони

здоров`я України»

• Комунальний заклад «Кам’янський дитячий протитуберкульозний санаторій» 

Дніпропетровської обласної ради

• Комунальний заклад «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4 

Дніпропетровської обласної ради»

• Комунальний заклад «Обласна стоматологічна поліклініка» Дніпропетровської обласної

ради»

СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я



СПІВПРАЦЯ ІЗ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
• Комунальний заклад «Обласний клінічний центр медико-соціальної експертизи»

• Акціонерне товариство «ДНІПРОАЗОТ»

• Комунальне підприємство Дніпропетровська обласна станція переливання крові

• Публічне акціонерне товариство “Дніпровський металургійний комбінат»

• Акціонерне товариство «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» Філія «Вільногірський

гірничо-металургійний комбінат» 

• Комунальний заклад «Кам`янський спеціалізований будинок дитини» 

Дніпропетровської обласної ради»

• Комунальний заклад «Верхньодніпровський будинок-інтернат №1» 

Дніпропетровської обласної ради»

• Приватне акціонерне товариство «Дніпровський коксохімічний завод»

• Товариство з обмеженою відповідальністю «Новий зір»

• ТОВ «Кам’янська центральна аптека»

• Державний заклад «Спеціалізована медико-санітарна частина №8» МОЗ України

• Комунальний заклад охорони здоров’я «Міський медичний центр здоров’я та 

медицини спорту»

• Кам’янський міський відділ лабораторних досліджень Дніпропетровського

обласного лабораторного центру. Держсанепідслужба України» 



В музеї проводяться заходи - екскурсії, 

презентації, виставки, години спілкування. 

Раритетний інструментарій, література, архівні 

документи та багато фото минулих поколінь 

медичних працівників

КАМ’ЯНСЬКОГО 

МЕДИЧНОГО 

КОЛЕДЖУ



Остання сторінка нашого музею, ще не 

написана. Ми сподіваємося, що її і не буде



Бібліотека медичного коледжу

Забезпечує учасників 

освітнього процесу 

сучасною навчальною 

літературою, 

періодичними фаховими 

виданнями. 

Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація видавців та 

книгорозповсюджувачів» нагородила Грамотою Кам’янський

медичний коледж за активну роботу з популяризації читання

та забезпечення навчального процесу новітніми виданнями

медичної літератури.



Кадровий склад

Спеціалісти вищої категорії 52

Викладачі-методисти 22

Спеціалісти першої категорії 21

Всього педагогічних працівників, із них: 101

Доктори наук 3

Кандидати наук 21

Заслужений лікар України 1

Відмінники охорони здоров’я України 8

Відмінники освіти України 4



77

24
Педагогічні 

працівники

Науково-

педагогічні 
працівники

Всього викладачів: 101 особа



Кадровий склад викладачів, які викладають на ОП «Сестринська 
справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Всього педагогічних працівників, із них: 48

Доктори наук, із них: 3

Доктор медичних наук 2

Доктор філософських наук 1

Кандидати наук, із них: 20

Кандидат медичних наук 16

Кандидат біологічних наук 2

Кандидат педагогічних наук 1

Кандидат економічних наук 1

Професори 2

Доценти 8

Старший науковий співробітник 1

Заслужений лікар України 1

Відмінники охорони здоров’я України 5

Відмінники освіти України 2



БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ



Безперервний 
професійний розвиток

викладачів

Внутрішій Зовнійшній

Дистанційний



Педагогічні 
семінари

Дні науки з науковцями 
Дніпропетровською 
медичною академією

Відкриті 
заходи

Об’єднані засідання 
циклових 

методичних комісій

Методичні 
семінари

Засідання 
ОМО

Взаємовідвідування

Дні науки з 
науковцями-
практиками



Міжнародні 
конференції, 

форуми

Участь у 
засіданнях 

асоціацій лікарів 

Стажування

Засідання обласної 
методичної  ради

Курси 
підвищення 
кваліфікації 

Обласні відкриті 
заходи, заняття

Всеукраїнські 
конференції, 
сімпозіуми

Тренінги



Всеукраїнські та 
обласні  науково-

практичні 
конференції

Всеукраїнські 
інтернет-
олімпіади

Додатки 
Google в 
освітній 

діяльності

Вебінари

Онлайн - курси 
підвищення 
кваліфікації 

Регіональні 
наукові  форуми

Міжнародні науково-
практичні інтернет-

конференції

Партнерський 
курс з цифрової 
грамотності



Підвищення кваліфікації викладачів 

за 2019-2020 рр.
Дніпропетровська медична академія МОЗ України 16
Харківська медична академія післядипломної освіти 67
Дніпровський державний технічний університет 33
Науково-практична онлайн конференція (м.Суми) 55
Науково-практична онлайн конференція (м.Херсон) 22
Науково-практична онлайн конференція (м.Маріупіль) 66
Науково-практична онлайн конференція (м.Полтава) 68
Міжнародний онлайн конгрес «Медичні сестри проти COVID-

19» (м.Київ, м.Львів)
60

Онлайн-семінар Професійний розвиток провізора

(фармацевта) під час пандемії
2

Та інші



• Сертифікати Асоціації первентивної та антиейджинг медицини

(Суми)

• Сертифікати Всеукраїнської науково-практичної конференції для 

лікарів (Херсон)

• Сертифікати Всеукраїнської науково-практичної онлайн 

конференції для лікарів (Маріуполь)

• Сертифікати Всеукраїнської науково-практичної конференції для 

лікарів (Полтава)



Професіонали – практики, 

які залучені до аудиторних занять

Мамчур В.Й. доктор медичних наук, професор кафедри фармакології і клінічної 

фармакології, керівник регіонального відділення Державного 

експертного (фармакологічного) Центру МОЗ України, член Президії ГО 

«Асоціація фармакологів України», Проблемної комісії «Фармакологія», 

спеціалізованої вченої Ради із захисту кандидатських та докторських 

дисертацій, науково-експертної Ради ВАК України

Волков О.В.
доктор мед. наук, завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної 

терапії КНП КМР «Міська лікарня №9»

Курдаченко О.Л.
кандидат мед. наук, завідувач відділенням онкології, лікар-онкохірург

КНП КМР «Міська лікарня №9»

Пономаренко О.А.
кандидат мед. наук, головний лікар КНП КМР «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» 

Войтенко Т.О.
кандидат мед. наук, лікар терапевтичного відділення КНП КМР «Міська 

лікарня №9»

Борощук В.О.
завідувач відділенням кардіологічної інтенсивної терапії, лікар -

анестезіолог КНП КМР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» 

Яценко О.Ф. генеральний директор Кам’янського протитуберкульозного диспансеру



Яковлева І.П. 
лікар з медицини невідкладних станів   КЗ «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та та медицини катастроф»ДОР»

Кікоть Ю.В.
заступник головного лікаря з лікувальної частини Медико-санітарна 

частина ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат»

Макушенко К.А. лікар-педіатр КНП КМР «Міська дитяча лікарня»

Бельмас Є.Д. лікар-невропатолог КНП КМР «Міська лікарня №9»

Лозинська І.П. лікар дерматовенеролог КНП КМР «Міська поліклініка № 6»

Бойко Л.В. лікар-інфекціоніст КНП КМР «Міська лікарня №7»

Рясик С.О.
завідувач дитячого інфекційного відділення, лікар-інфекціоніст 

дитячий КНП КМР «Міська лікарня №7»

Кікоть О.Ю.
кандидат економічних наук, викладач економічних дисциплін  

Технологічний коледж Дніпровського державного технічного університету

Воробєй Є.С
кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та 

біотехнології Дніпровський національний університет ім. О. Гончара.

Пуш Л.О.
завідувач приймального відділення, лікар-терапевт КНП КМР «Міська 

лікарня №9»

Щигорцова О.В. заступник директора ТзОВ «Кам᾽янська центральна аптека»



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ ТА НЕМЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

З НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ЕКСТРЕНИХ СИТУАЦІЯХ 

ВИКЛАДАЧАМИ КАМ'ЯНСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

• проведені курси первинної медичної підготовки для 

педагогічного колективу, співробітників та 

студентів КМК, представників СЗОНЗ;

• проведен практичний тренінг з працівниками поліції 

м.Кам’янського з метою набуття навичок 

надання домедичної допомоги в умовах бойових 

дій (зупинка кровотечі, первинний огляд 

пораненого, визначення ознак життя, проведення 

серцево-легеневої реанімації, накладання 

пов’язок);

• студенти освітньо-професійної 

програми Лікувальна справа IV курсу брали участь 

у військово-медичних тренуваннях на базі станції 

швидкої медичної допомоги м.Кам’янське;



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МЕДИЧНИХ ТА НЕМЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

З НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ЕКСТРЕНИХ СИТУАЦІЯХ 

ВИКЛАДАЧАМИ КАМ'ЯНСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

• волонтерська група студентів на чолі з 

викладачами провели серед студентів 

немедичних навчальних закладів 

міста практичні тренінги з надання 

першої долікарської допомоги при 

невідкладних станах;

• проведен практичний тренінг з метою 

оволодіння навичками 

першої домедичної допомоги у 

надзвичайних ситуаціях у 

міському Центрі соціальних служб, з 

батьками багатодітних сімей



Медичне раллі

Викладачі коледжу брали 

участь, як спостерігачі у 

ІІІ Всеукраїнському

зимовому чемпіонаті

бригад екстреної

(швидкої) медичної

допомоги з міжнародною

участю "Кременецькі

медичні ралі-2018".



ВІДДІЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ОСВІТИ



ДИНАМІКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ у 2019 р.

75%

8%

7%
5%

3% 2%

Медичні сестри

Лаборанти

Рентгенлаборанти

Фельдшери

Зубні техніки

Акушерки



ЗАПЛАНОВАНО

700 слухачів

ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ

697 слухачів



Презентація досягнень 
колективу закладу, заходів з 
профорієнтації, підвищення 

кадрового та фахового 
потенціалу 



Якісна підготовка фахівців

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-М»

Роки

Освітньо-професійна програма

Акушерська

справа

Лікувальна

справа

Сестринська

справа (денна)

Сестринська

справа (вечірня)

2014 92,3 86,5 90,1 –

2015 85,3 95,7 96,1 –

2016 91,9 93,8 94,9 99,8

2017 88,3 96,1 95,4 86,3

2018 91,2 96,8 94,5 98,0

2019 97,8 94,8 92,6 94,8

2020 89,8 – – 95,5



Переможці обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «Ескулап» за спеціальністю

«Медсестринство. Сестринська справа«

2019р. Сирота Валерія ІІ місце

2018р. Чернишова Анастасія І місце

2017р. Залевська Альона ІІ місце

2016р. Щикно Олександра ІІ місце

2015р. Сукач Валентина ІІ місце

2014р. Нікітіна Ірина ІІ місце

2013р. Будак Валентина І місце

Троє із них навчаються на бакалавра 



Учасники 
обласного етапу 
Всеукраїнського 

конкурсу 
професійної 

майстерності 
«Ескулап» за 

спеціальністю
«Медсестринство. 

Сестринська
справа« на базі

коледжуПереможниця конкурсу студентка коледжу 
Чернишова Анастасія (у центрі) представляла 

коледж на конкурсі «Ескулап» у Києві



Випускниці 

коледжу

Суп А., 

Біла О., 

Снітько Н., 

Астровська К., 

Будак В.

переможці Всеукраїнських та 

обласних  конкурсів

«Краща медична сестра».



На Всеукраїнському

конкурсі фахової

майстерності

студентів («Стоматологія

ортопедична») посіли призові

місця:

Чубун М., Перерва А., 

Швачка С. та Вальчук С. 

Переможці
Всеукраїнського конкурсу –

студенти коледжу

Халецька Н., Чернов М., 

Гребінник Г.



Випускник  Каяліді Олександр 

здобув деклараційний патент Міжнародного зразку 

на модель «Замковий фіксатор знімного зубного протезу»



Переможці

Міжнародних

медичних конг

ресів студентів

та молодих

вчених у 

м.Тернопіль

за участю 15 країн

світу

студенти коледжу

Садовська Н., 

Дем’янець О. та 

Романовський А. 

Приклад інтернаціоналізації вищої освіти



Випускники коледжу

Демченко Тетяна –
заслужений працівник охорони  

здоров’я України



Кар’єрне зростання – життєвий успіх

експерт

Департаменту

охорони

здоров’я

Дніпропетровс

ької обласної

адміністрації

за напрямком

«Сестринська

справа».

Каленик Наталія 

Олександрівна, заступник головного 

лікаря з медсестринства КНП КМР «Міська 

лікарня №9» член Асоціації медичних 

сестер Дніпропетровської області.

Тихан Тамара Іванівна – головна

медична сестра КНП КМП «ЦПМСД №3», міський

позаштатний спеціаліст управління охорони здоров’я

міської ради по роботі з середнім медичним

персоналом, член Координаційної ради молодших

спеціалістів з медичною освітою Дніпропетровської

області.

Кравцова Лариса 

Семенівна, краща 

медична сестра, яка 

занесена до Книги 

Всесвітньої 

організації лідерів

охорони здоров'я у 

2016-2017рр.

Моісєєва Юлія Андріївна, головна 

медична сестра КНП «Міська клінічна 

лікарня №4» Дніпропетровської міської ради, 

Ляшко Людмила Петрівна –

заслужений працівник охорони здоров’я

України

Багато випускників коледжу стали діячами освіти і науки, медицини, керівниками

закладів охорони здоров’я



Розміщення 

оголошень в 

ЗМІ, Інтернет, 

сайт коледжу, 

транспорт 

міста про Дні 

відкритих 

дверей

Агітаційно-

роз’яснювальна 

робота серед 

випускників 

міста та області

Розробка 

інформаційних 

матеріалів для 

розміщення на 

банерах, 

бігбордах, 

сітілайтах

Проект для учнів 

шкіл міста  

«Репродуктивне 

здоров'я

молоді – безпека і 

майбутнє 

незалежної 

України»

Виготовлення 

інформаційни

х матеріалів: 

плакатів, 

буклетів, 

листівок

Підготовка та 

публікація статей 

в ЗМІ про 

діяльність і 

досягнення 

Кам'янського 

медичного 

коледжу

Розміщення 

інформації в 

закладах 

охорони здоров’я 

міста та області, 

щодо здобуття 

ступеня 

бакалавра

Організація 

тренінгів і 

майстер-класів 

для молоді міста

Проведення зборів 

з батьками  

студентів -

випускників 

коледжу, щодо  

здобуття ступеня 

бакалавра

Проведення 

Днів 

абітурієнта

Організація 

роботи 

підготовчих 

курсів

Проведення 

занять з 

дисципліни 

«Захист Вітчизни. 

Основи медичних 

знань» в школах 

міста

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА



ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА 

РОБОТА



Дні науки
Зустрічі з науковцями з Дніпропетровської медичної 

академії МОЗ України. 

Інформаційна платформа стосувалась багатьох векторів 

медицини, які є актуальними у світовій медичній науці та 

практиці.



Українська школа сучасної 

анестезіології та 

інтенсивної терапії.

Усенко Людмила Василівна, 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

анестезіології та інтенсивної 

терапії Дніпропетровської 

державної медичної 

академії член-кореспондент 

НАН України, член-

кореспондент АМН України, 

професор. Засновник 

української школи 

анестезіології та 

інтенсивної терапії. 

Заслужений діяч науки 

УРСР, лауреат Державної 

премії України

1981 — 1996 рр. — ректор 

Дніпропетровського 

державного медичного 

інституту.

Лікарські засоби для 

лікування інфекційних та 

паразитарних хвороб.

Мамчур Віталій Йосипович, 

доктор медичних наук, 

професор. Керівник 

регіонального відділення 

Державного експертного 

(фармакологічного) Центру 

Міністерства охорони 

здоров′я України (ДЕЦ МОЗ), 

Фармакологічного Нагляду за 

побічними діями лікарських 

засобів ДЕЦ МОЗ, член 

Президії ГО «Асоціація 

фармакологів України», 

Проблемної комісії 

«Фармакологія», 

спеціалізованої вченої Ради 

із захисту кандидатських та 

докторських дисертацій, 

науково-експертної Ради ВАК 

України.



- Засоби індивідуального захисту 

медичних працівників. 

Інфекційний контроль.

- Туберкульоз виліковний

Яценко Олег Федорович,

генеральний директор КП «Кам’янський

протитуберкульозний диспансер» ДОР».

Нове в рішеннях актуальних питань 

педіатрії.

Ващенко Людмила 

Володимирівна,

доктор медичних наук, професор, Заслужений 

лікар України, лікар–педіатр, консультант 

обласної дитячої консультаційної поліклініки



Обласна науково-практична 

конференція 

з стоматології ортопедичної 

«Тотальне протезування від 

А до Я. Погляд лікаря та 

зубного техніка»



Науково-практична 

конференція 

“МИКОЛА АМОСОВ – лікар, 

вчений, громадський діяч”



Волонтерська 

діяльність:

Пікінер Євген став лауреатом 

конкурсу «Студент року 

Дніпропетровщини»

в номінації «Волонтер року»

Доброчинні акції
Малиновська Руслана 

надала невідкладну допомогу 

потопаючому, врятувала йому життя



Допомога дітям-сиротам і вихованцям 

НВК «Гармонія»



Допомога самотнім людям



СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ

 Правильний вибір

 Не дай СНІДу шанс

 Життя без меж

 Професія-медична сестра

 Швидкість, що випереджає час біди

 Відповідальне батьківство та ін



СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ

«Життя під 

захистом любові і 

знань» щодо 

проблем ВІЛ-

інфікованих та 

хворих на СНІД

людей – для 

учнівської молоді 

шкіл, студентів 

закладів вищої 

освіти міста

«Вічні джерела 

милосердя»

«Туберкульоз 

виліковний» із 

проведенням 

соціального 

дослідження 

серед 

мешканців 

міста

«Світ єдиний у 

бажанні миру»

«Стоп –

гіпертонія!» з 

проведенням 

широкої 

кампанії виміру 

артеріального 

тиску широким 

верствам 

населення 

міста



СОЦІАЛЬНІ ПРОЄКТИ
 «Життя під захистом любові і знань» 

щодо проблем ВІЛ-інфікованих та 

хворих на СНІД людей – для 

учнівської молоді шкіл, студентів 

закладів вищої освіти міста

 «Вічні джерела милосердя»

 «Туберкульоз виліковний» із 

проведенням соціального 

дослідження серед мешканців 

міста

 «Стоп – гіпертонія!» з проведенням 

широкої кампанії виміру 

артеріального тиску широким 

верствам населення міста

 «Світ єдиний у бажанні миру»





Патріотичне 

виховання



З закладами вищої освіти укладено угоди про 
співпрацю

1. Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України»

2. Харківська медична академія післядипломної освіти
3. Запорізький державний медичний університет
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський 

медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини»
5. Приватний заклад вищої освіти «Дніпровський інститут 

медицини та громадського здоров’я»
6. Дніпровський державний технічний університет
7. Придніпровська державна академія фізичної культури і 

спорту
8. Дніпровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В.Лазаряна
9. Вищий навчальний заклад Університет імені Альфреда Нобеля
10. тощо



• науково-практичних студентських конференціях, які 
проводяться державною та англійською мовами на базі 
Дніпровського інституту традиційної та нетрадиційної 
медицини «Здоровий дух  у здоровому тілі»; 

• науково-практичних студентських  конференціях між 
закладами вищої освіти на базі коледжу «Діалог молодих 
дослідників»; 

• конференція «Сучасний кардіометаболічний синдром. 
Кардіохірургія: вчора, сьогодні, завтра», де мали участь 
делегації студентів Придніпровської Академії фізичної 
культури та спорту, Національного хіміко-технологічного 
університету м.Дніпра;

Прикладом, співпраці з закладами вищої освіти є 

участь здобувачів освіти коледжу у



• Міжнародній науково-практичній 
студентській конференції «Soft skills –
технології інтернаціоналізації вищої освіти 
та навички успішності медичного практика»
на базі Кам’янського медичного коледжу за 
участю студентів з Тунісу, Франції, Гани, 
Турції академічного партнера Дніпровського 
медичного інституту традиційної та 
нетрадиційної медицини;

• зустріч з громадянином США Білом
Петересом, який представив успішне 
подолання проблем стигматизації та соціалізації 
пацієнтів з аутизмом, в форматі розбору 
клінічного випадку, де відбувся тренінг з
навичок спілкування та взаємодії з 
пацієнтами з особливими психічними 
потребами;

• участь в XI Міжнародному он-лайн Конгресі 
«Медсестри проти COVID-19».

Прикладом, співпраці з закладами вищої освіти є 

участь здобувачів освіти коледжу у





Міжнародна співпраця
Кам’янський медичний коледж співпрацює з 

Європейською Фундацією Розвитку Медицини та 

Освіти «Євромед».

Європейська Фундація Розвитку Медицини та Освіти

«Євромед» (Europejska Fundacja Rozwoju Medycyny I 

Edukacji “EUROMED”, Польща) вже п’ять років поспіль

розробляє, впроваджує та супроводжує інноваційні

міжнародні Проекти та Програми в області медицини та 

освіти, спрямовані на вдосконалення професійної

підготовки та підвищення кваліфікації медичних

спеціалістів.



За багаторічну сумлінну працю, професійну майстерність, визначні успіхи у 

педагогічній та медичній діяльності, вагомий внесок у розвиток галузі охорони

здоров’я міста колектив Кам’янського медичного коледжу нагороджено:

«Подячним листом», «Подякою міського голови», 

«Відзнакою міського голови».

Колектив коледжу робить усе, щоб здоров’я нації було в надійних руках. Наш 

головний меседж залишається незмінним: «Медицина завжди є на межі життя. Вона 

– його свідок, учасник і захисник». Тому в цій професії потрібно бути особливо 

відповідальним. У відповідальності – безумовній, непідробній і непідкупній –

наше спасіння.







ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

223 МЕДСЕСТРИНСТВО  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ  22 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

розроблена на основі Стандарту вищої освіти,  затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05.12.2018 № 1344

з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності  та  ринку праці



МЕТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

підготовка висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних, компетентних 

фахівців для спеціальності 223 Медсестринство до 

організації та управління роботою 

структурних медсестринських підрозділів, 

виконання всіх видів діяльності та втручань,

передбачених кваліфікаційними характеристиками 

фахівців галузі знань 22 Охорона здоров'я 

спеціальності 223 Медсестринство, здатних 

успішно реалізуватись у професії.



ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Посилення вивчення медсестринського процесу в клінічних дисциплінах –

достатня кількість годин для практичного навчання.

Наявність широкого переліку вибіркових дисциплін, який дає можливість

студенту сформувати власну траєкторію навчання.

Навчання передбачає формування не тільки загальних та професійних

компетентностей, а й соціальних, необхідних для сучасного фахівця.

Залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, провідних

науковців у галузі охорони здоров’я.

Науково-дослідна діяльність, яка базується на клінічній практиці і формує

у студентів пошукові навички.

Наявність в обов’язкових компонентах гуманітарних дисциплін, що сприяє

формуванню світогляду.

Орієнтація на подальший розвиток професійної та наукової кар’єри.

Інтегрований тестовий іспит Крок Б. Сестринська справа. 



Стратегія розвитку коледжу 

на 2019 – 2025 роки

• Розвиток системи внутрішнього забезпечення 
якості освіти 

• Вдосконалення профорієнтаційної роботи

• Вдосконалення системи управління Коледжем

• Удосконалення системи якості підготовки 
фахівців та їх атестації

• Удосконалення навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення освітнього 
процесу



Стратегія розвитку коледжу 

на 2019 – 2025 роки

• Розвиток бібліотечної бази Коледжу

• Посилення практичної підготовки студентів

• Створення сучасного інформаційного 

середовища Коледжу

• Удосконалення кадрового забезпечення 

освітнього процесу

• Удосконалення якості післядипломної освіти

• Інтернаціоналізація освітнього процесу



Медицина завжди є на межі життя. Вона – його свідок,  

учасник і захисник. Тому в цій професії треба бути 

особливо відповідальним. У відповідальності – безумовній, 

непідробній і непідкупній – наше спасіння.



2020
Ми знову на порозі нового шляху. Щоб не відбувалось на ньому,

головними для нас залишаються діти. Дорослі діти – ми їх зараз

навчаємо. Вони створять медицину майбутнього. Це діти, які

народяться в наших студентів. А також діти, що народяться в

ювілейний, 2031 рік. Це вони додають нам сил, бажання,

єднають нас з однодумцями. Ріка часу обов’язково винесе нас до

бажаної мети. Скільки б часу в ній не спливало, і яке покоління

не прийшло б навчатись у наш медичний заклад, ми завжди

будемо тут присутні – наші кроки, голоси, дихання і бажання…

Задля цього ми віддаємо все, що маємо…

Я і моя команда. Директор Тетяна Тимченко





Дякую за увагу!


