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Для забезпечення потреб сучасної галузі охорони здоров'я в 

Кам’янському фаховому медичному коледжі (далі КЗ «КФМК» ДОР») 

підготовка кваліфікованих фахівців відбувається відповідно до вимог Законів 

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

урахуванням завдань, визначених Указами Президента України, Постановами 

і Розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими й 

розпорядчими документами Міністерства освіти і науки та Міністерства 

охорони здоров’я України. 

 

Підготовка фахівців у Кам’янському фаховому медичному коледжі 

 

Підготовка фахівців у КЗ «КФМК»ДОР» провадиться за такими 

спеціальностями (таблиця 1): 

Таблиця 1 
Освітній ступінь Галузь знань Код і назва спеціальності 
Фаховий 
молодший 
бакалавр 

22 Охорона 
здоров’я 

223 Медсестринство 
221 Стоматологія 
 

Перший 
(бакалаврський) 
рівень 

22 Охорона 
здоров’я 

223 Медсестринство 
(за освітньо-професійною програмою 
«Сестринська справа») 

 

Перелік спеціальностей, за якими провадилась підготовка у 2021-2022 

навчальному році (таблиця 2): 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО 
Таблиця 2 

Освітньо-професійна програма Кваліфікація 

Сестринська справа Сестра медична 

Лікувальна справа Фельдшер 

Акушерська справа Акушерка 

Сестринська справа (перший 

бакалаврський рівень вищої освіти) 

Бакалавр медсестринства 

 

  

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 СТОМАТОЛОГІЯ 

Освітньо-професійна програма Кваліфікація 

Стоматологія ортопедична  Зубний технік 

 

ПІДСУМКИ ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ   

ОП Сестринська справа першого (бакалаврського рівня) вищої освіти 

за 2021-2022 н.р. та 2020-2021 навч.р. (денна форма навчання) 
Таблиця 3 

№ Навчальні роки 

показники 

Звітний рік Попередній рік 

абс. % абс. % 

І. І рівень     

 Денна форма навчання     



1. Зобов’язані здавати екзамени 39 100 20 100 

2. Здали екзамени з усіх предметів 

навчального плану 

39 100 20 100 

3. На „5” 23 59 11 55 

4. На „5” та „4” 16 41 9 45 

5. На „5”, „4” та „3” - - - - 

6. На „2”  - - - - 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ   

ОП Сестринська справа першого (бакалаврського рівня) вищої освіти 

за 2021-2022 н.р. та 2019-2020 навч.р. (вечірня форма навчання) 
Таблиця 4 

 

№ Навчальні роки 

показники 

Звітний рік Попередній рік 

абс. % абс. % 

І. І рівень     

 Денна форма навчання     

1. Зобов’язані здавати екзамени 19 100 59 100 

2. Здали екзамени з усіх предметів 

навчального плану 

19 100 59 100 

3. На „5” 11 58 16 27,2 

4. На „5” та „4” 8 42 43 72,8 

5. На „5”, „4” та „3” - - - - 

6. На „2”  - - - - 

 

Дані про результати складання державного комплексного кваліфікаційного  

екзамену зі спеціальності 223 Медсестринство ОПП Сестринська справа 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 2020-2021 навчальний рік 

подано у таблиці 6 

Таблиця 5 

Назва 

навчальног

о закладу 

К-сть студентів на 

випускному курсі 

Допущено до 

державних екзаменів 

Одержали диплом з 

відзнакою 

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

абс

. 

% абс. % абс

. 

% абс. % абс

. 

% абс. % 

Кам'янський 

фаховий 

медичний 

коледж 

109 
10

0 
118 100 109 

10

0 
118 100 25 

2

3 
23 19 

 
Продовження таблиці №5 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „5”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „5” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„5” 



Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - 91 77 47 43 49 42 47 43 49 42 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „4”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „4” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„4” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - 23 19 42 39 45 38 42 39 45 38 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „3”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „3” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„3” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - 3 3 20 18 24 20 20 18 23 19 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „2”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „2” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„2” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- -- 1 1 - - - - - - 1 1 

 

Середній бал за теоретичну 

частину*  

Середній бал за практичну 

частину   

Середній бал загальної 

оцінки 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

- 4,7 4,2 4,2 4,2 4,2 

 

* Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 

березня 2022 №505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства 

охорони здоров’я України» ліцензійні інтегровані іспити «Крок М» для 

здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі 

знань 22 Охорона здоров’я, які випускаються у 2022 році, не проводились. 

 

Для здобуття ступеня бакалавр 

Конкурс згідно з ліцензійним обсягом на 2021 рік: 

денна форма навчання – 2,5; 

вечірня форма навчання – 0,7. 

 

Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

 

Підготовка фахівців за освітньо-професійним ступенем  фаховий 

молодший бакалавр (освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст) 

спеціальності 223 Медсестринство та спеціальності 221 Стоматологія 

здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм Сестринська справа, 

Лікувальна справа, Акушерська справа та Стоматологія ортопедична. 

 



Контингент здобувачів освіти на 01.10.2021 року складав 996 осіб: 

- ОПП Лікувальна справа   – 190 ос. 

- ОПП Сестринська справа   – 505 ос. 

- ОПП Акушерська справа   – 57 ос. 

- ОПП Стоматологія ортопедична – 164 ос. 

- ОПП Сестринська справа (бакалавр)  – 80 ос. 

За навчальний рік відраховано 16 осіб: 

 за власним бажанням  – 13 ос.; 

 за невиконання умов контракту – 3 ос.; 

 відрахованих за порушення правил внутрішнього розпорядку – немає; 

 відрахованих за появу в навчальному корпусі в стані алкогольного, 

токсичного чи наркотичного сп’яніння – немає. 

 

СТАН ДИСЦИПЛІНИ за 2021-2022 навчальний рік 

Таблиця 6 
№ Навчальні роки 

показники 

Звітний рік Попередній рік 

абс. % абс. % 

А  Б 1 2 3 4 

1. Середньорічна кількість студентів 988 100 986 100 

2. Кількість відрахованих з навчального 

закладу (всього) 
16 1,62 14 1,42 

3. Кількість відрахованих за власним 

бажанням 
13 1,32 13 1,32 

4. Кількість відрахованих за 

академнеуспішність та невиконання 

умов контракту 

3 0,3 1 0,1 

5. Кількість відрахованих у зв’язку зі 

смертю 
- - - - 

6. Кількість переведених до інших 

навчальних закладів  
1 0,1   

7. Кількість відрахованих за порушення 

Правил внутрішнього розпорядку 

навчального закладу 

- - - - 

8. Кількість відрахованих за появу в 

навчальному корпусі в стані 

алкогольного, токсичного чи 

наркотичного сп’яніння  

- - - - 

 

Результати складання здобувачами освіти  ліцензійного інтегрованого 

іспиту Крок М  Акушерська справа наведено у таблиці 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ  

«КРОК-М. Акушерська справа» за 2021-2022 навчальний рік 

Таблиця 7 
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и
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Кам'янський 

фаховий  

медичний 

коледж 

13 77,7 74,4 79,1 68,8 84,6 76,9 85,3 81 

 

 

Дані про результати державного комплексного кваліфікаційного  екзамену зі 

спеціальності 223 Медсестринство ОПП Сестринська справа, Лікувальна справа, 

Акушерська справа за 2020-2021 навчальний рік наведено в таблицях 8, 9,10 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗДАЧІ ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО   ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223 

МЕДСЕСТРИНСТВО ОПП СЕСТРИНСЬКА СПРАВА 

за 2021-2022 навчальний рік 
Таблиця 8 

 

Назва 

навчальног

о закладу 

К-сть студентів на 

випускному курсі 

Допущено до 

державних екзаменів 

Одержали диплом з 

відзнакою 

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

абс

. 

% абс. % абс

. 

% абс. % абс

. 

% абс. % 

Кам'янський 

фаховий 

медичний 

коледж 

109 
10

0 
118 100 109 

10

0 
118 100 25 

2

3 
23 19 

 

 

 

Продовження таблиці №8 



К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „5” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „4” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „3” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „2” 

Середній бал 

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітн

ий 

Поперед

ній  

Звітн

ий 

Попере

дній  

аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

%   

47 4

3 

49 42 42 3

9 

45 38 20 1

8 

24 20 - - 1 1 4,2 4,2 

 

Продовження таблиці №8 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „5”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „5” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„5” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - 91 77 47 43 49 42 47 43 49 42 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „4”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „4” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„4” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - 23 19 42 39 45 38 42 39 45 38 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „3”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „3” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„3” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - 3 3 20 18 24 20 20 18 23 19 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „2”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „2” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„2” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- -- 1 1 - - - - - - 1 1 

 

Середній бал за теоретичну 

частину*  

Середній бал за практичну 

частину   

Середній бал загальної 

оцінки 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

- 4,7 4,2 4,2 4,2 4,2 

 

* Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 

березня 2022 №505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства 

охорони здоров’я України» ліцензійні інтегровані іспити «Крок М» для 

здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі 

знань 22 Охорона здоров’я, які випускаються у 2022 році, не проводились. 
 



РЕЗУЛЬТАТИ ЗДАЧІ ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО  ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223 

МЕДСЕСТРИНСТВО ОПП ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА 

за 2021-2022 навчальний рік 

Таблиця 9 
 

Назва 

навчальног

о закладу 

К-сть студентів на 

випускному курсі 

Допущено до 

державних екзаменів 

Одержали диплом з 

відзнакою 

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

абс

. 

% абс. % абс

. 

% абс. % абс

. 

% абс. % 

Кам'янськи

й фаховий 

медичний 

коледж 

47 
10

0 
48 100 47 

10

0 
48 100 11 

23,

4 
13 27 

 

 
Продовження таблиці №9 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „5” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „4” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „3” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „2” 

Середній бал 

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітн

ий 

Поперед

ній  

Звітн

ий 

Попере

дній  

аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

%   

22 4

7 

21 44 14 3

0 

26 54 11 2

3 

1 2 - - - - 4,2 4,4 

 

Продовження таблиці №9 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „5”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „5” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„5” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - 34 71 22 47 21 44 22 47 21 44 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „4”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „4” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„4” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - 14 29 14 30 26 54 14 30 26 54 

 

 

 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „3”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „3” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 



„3” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - - - 11 23 1 2 11 23 1 2 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „2”* 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „2” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„2” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - - - - - - - - - - - 

 

Середній бал за теоретичну 

частину*  

Середній бал за практичну 

частину   

Середній бал загальної 

оцінки 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

- 4,7 4,2 4,4 4,2 4,4 

 

* Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 

березня 2022 №505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства 

охорони здоров’я України» ліцензійні інтегровані іспити «Крок М» для 

здобувачів ступеня фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі 

знань 22 Охорона здоров’я, які випускаються у 2022 році, не проводились. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗДАЧІ ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО   ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 223 

МЕДСЕСТРИНСТВО ОПП АКУШЕРСЬКА СПРАВА 

за 2021-2022 навчальний рік  
Таблиця 10 

 

Назва 

навчальног

о закладу 

К-сть студентів на 

випускному курсі 

Допущено до 

державних екзаменів 

Одержали диплом з 

відзнакою 

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

Звітни

й 

Попередні

й  

абс

. 

% абс. % абс

. 

% абс. % абс

. 

% абс. % 

Кам'янськи

й фаховий 

медичний 

коледж 

13 
10

0 
20 100 13 

10

0 
20 100 5 

3

9 
5 25 

Продовження таблиці №10 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „5” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „4” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „3” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „2” 

Середній бал 

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітн

ий 

Поперед

ній  

Звітн

ий 

Попере

дній  

аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

%   

9 6

9 

6 30 2 1

5 

12 60 2 1

5 

2 10 - - - - 4,5 4,2 



 

Продовження таблиці №10 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „5” 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „5” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„5” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

3 23 1 5 9 69 6 30 9 69 6 30 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „4” 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „4” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„4” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

7 54 15 75 2 15 12 60 2 15 12 60 

 

 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „3” 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „3” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„3” 
Звітний Попередній Звітний Попередній Звітний Попередній 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

3 23 4 20 2 15 2 10 2 15 2 10 

 
 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „2” 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „2” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„2” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - - - - - - - - - - - 

 

Середній бал за теоретичну 

частину  

Середній бал за практичну 

частину   

Середній бал загальної 

оцінки 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

4,0 3,9 4,5 4,2 4,5 4,2 

 

 

Дані про результати державного комплексного кваліфікаційного  екзамену зі 

спеціальності 221 Стоматологія ОПП Стоматологія ортопедична за 2020-2021 

навчальний рік наведено в таблиці 11. 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ЗДАЧІ ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

КВАЛІФІКАЦІЙНОГО  ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 221 

СТОМАТОЛОГІЯ ОПП СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА 

за 2021-2022 навчальний рік 

Таблиця 11 
 

Назва 

навчальног

о закладу 

К-сть студентів на 

випускному курсі 

Допущено до 

державних екзаменів 

Одержали диплом з 

відзнакою 

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

Звітни

й 

Попередні

й  

абс

. 

% абс. % абс

. 

% абс. % абс

. 

% абс. % 

Кам'янськи

й фаховий  

медичний 

коледж 

72 
10

0 
65 100 72 

10

0 
65 100 14 

1

9 
12 18 

 

 
Продовження таблиці №11 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „5” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „4” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „3” 

К-сть студентів, 

які отримали 

оцінку „2” 

Середній бал 

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітни

й 

Поперед

ній  

Звітн

ий 

Поперед

ній  

Звітн

ий 

Попере

дній  

аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

% аб

с. 

% абс

. 

%   

36 5

0 

23 35 28 3

9 

35 54 8 1

1 

7 11 - - - - 4,7 4,2 

 

Продовження таблиці №11 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „5” 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „5” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„5” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

24 33 24 37 36 50 23 35 36 50 23 35 

 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „4” 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „4” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„4” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

36 50 32 49 28 39 35 54 28 39 35 54 

 

 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „3” 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „3” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 



„3” 
Звітний Попередній Звітний Попередній Звітний Попередній 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

12 17 9 14 8 11 7 11 8 11 7 11 

 

 

К-сть студентів, які здали 

теоретичну частину на „2” 

К-сть студентів, які здали 

практичну частину на „2” 

К-сть студентів, які 

отримали загальну оцінку 

„2” 
Звітний Попередній Звітний Попередній Звітний Попередній 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

Середній бал за теоретичну 

частину 

Середній бал за практичну 

частину 

Середній бал загальної 

оцінки 
Звітний Попередній Звітний Попередній Звітний Попередній 

4,2 4,2 4,7 4,2 4,7 4,2 

 

 

Результати вступної кампанії 2021-2022 н.р. 

 

Організація та проведення прийому абітурієнтів на навчання здійснюється 

Приймальною комісією коледжу.  

Правила прийому на навчання до Кам'янського медичного коледжу для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2021 

році (далі – Правила прийому) складено відповідно до законодавства України,  

Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра в 2021 році, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року №1342 та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України від 11 грудня 2020 р. №1235/35518.   

Кількість зарахованих осіб за державним замовленням не виходила за межі 

встановленого плану. План прийому за державним замовленням виконаний на 

100% за всіма освітньо-професійними програмами. 
 
 

На умовах контракту (за кошти фізичних та юридичних осіб) у 2021 році 

зараховано 152 особи. 

Результати конкурсу за освітньо-професійними програмами згідно з 

регіональним замовленням (таблиця 12): 

Таблиця 12 
 

Освітньо-професійна програма База 11 класів База 9 класів 

Сестринська справа 4,7 2,6 

Лікувальна справа 9,7 9,8 

Акушерська справа 8,3 – 

Стоматологія ортопедична  –  – 
 

План роботи приймальної комісії на 2021 – 2022 навчальний рік виконано 

повністю.  



План прийому до Кам’янського медичного коледжу за регіональним 

замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого 

бакалавра в 2021 році виконано на 100% (таблиця 13): 

Таблиця 13 

Освітньо-професійна 

програма  

На основі повної загальної 

середньої освіти  

(11 класів) 

На основі базової загальної 

середньої освіти  

(9 класів) 

План, 

осіб 

Зараховано, 

осіб 

План, 

осіб 

Зараховано, 

осіб 

Сестринська справа 30  30  62  62 

Лікувальна справа 15  15  15  15  

Акушерська справа 15  15  – – 

Стоматологія 

ортопедична 
– – – – 

Всього: 60  60  77  77  

 

Всього подано заяв до КЗ «КФМК» ДОР» для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра: 

У 2021 році – 713; 

у 2020 році – 803; 

у 2019 році – 780; 

у 2018 році – 842; 

у 2017 році – 830; 

у 2016 році – 815. 

Таблиця 14 

Освітньо-

професійна 

програма  

Кількість поданих заяв 

11 кл. 

На основі повної загальної середньої 

освіти, рік 

9 кл. 

На основі базової загальної середньої 

освіти, рік 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Сестринська 

справа 
123 155 112 155 140 162 149 181 129 121 

Лікувальна 

справа 
118 161 108 154 146 146 134 178 130 117 

Акушерська 

справа 
106 130 96 147 120 – – – – - 

Стоматологія 

ортопедична 
37 62 43 44 41 62 51 62 44 58 

Всього: 460 508 359 500 447 370 334 421 303 296 



 

Всього подано заяв до Кам'янського медичного коледжу для здобуття 

ступеня бакалавр: 

Таблиця 15 

Освітня програма  

Кількість поданих заяв 

Ліцензійний обсяг, осіб Подано заяв,  

осіб 

2019 рік 2020 рік 2021 рік 2019 рік 2020 рік 2021 рік 

Сестринська справа 

 (денна форма 

навчання) 

40 20  50 102  64 50 

Сестринська справа 

(вечірня форма 

навчання) 

60 20 50 106 76 42 

Всього: 100 40 100 208 140 92 

 

Серед вступників, які подали заяви до медичного коледжу для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра: 

Таблиця 16 

випускники школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з 

відзнакою 
-  

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків 11 осіб 

діти-інваліди І і ІІ групи, діти-інваліди 6 

особи, яким відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту» та 

згідно з Переліком захворювань, затвердженим наказом МОН та МОЗ України 

від 25.02.2008 №124/95, надано право брати участь у конкурсі тільки за 

результатами вступних іспитів з конкурсних предметів 

- 

діти, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 

15 років з повним робочим днем 
2 особи 

діти учасників бойових дій із числа осіб, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 
6 осіб 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 
2 осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналіз за освітньо-професійними програмами: 
 

на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.) 
 

1. Сестринська справа  
Всього подано – 140 заяв.  

Конкурс згідно з ліцензійним обсягом – 1,2; 

на місця регіонального замовлення – 4,7. 

Зараховано за квотами – 3особи. 

Зараховано на місця регіонального замовлення – 30 осіб. 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 30 осіб. 

2. Лікувальна справа 

Всього подано – 146 заяв. 

Конкурс згідно з ліцензійним обсягом – 4,9; 

на місця регіонального замовлення – 9,7. 

Зараховано за квотами – 1 особа. 

Зараховано на місця регіонального замовлення – 15 осіб. 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 14 осіб. 

3. Акушерська справа 

Всього подано – 120 заяв. 

Конкурс згідно з ліцензійним обсягом – 4,0; 

на місця регіонального замовлення – 8,0. 

Зараховано за квотами – 1 особа. 

Зараховано на місця регіонального замовлення – 15 осіб. 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 8 особи 

4. Стоматологія ортопедична 

Всього подано – 41 заяви. 

Конкурс згідно з ліцензійним обсягом – 0,7; 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 22 особи. 

 

На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) 

 

1. Сестринська справа  

Всього подано – 121 заява.  

Конкурс згідно з ліцензійним обсягом – 1,3; 

на місця регіонального замовлення – 2,0. 

Зараховано за квотами – 6 осіб. 

Зараховано на місця регіонального замовлення – 62 особи. 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 18 осіб. 

2. Лікувальна справа 

Всього подано – 117 заяв.  

Конкурс згідно з ліцензійним обсягом – 3,8; 

на місця регіонального замовлення – 7,8. 



Зараховано за квотами – 1 осіб. 

Зараховано на місця регіонального замовлення – 15 осіб. 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 16 осіб. 

3. Стоматологія ортопедична 

Всього подано – 58 заяви. 

Конкурс згідно з ліцензійним обсягом – 0,9; 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 44 осіб. 

Для здобуття ступеня бакалавр 

 

1. Сестринська справа (денна форма навчання)  
Всього подано – 50 заяви.  

Конкурс згідно з ліцензійним обсягом – 2,5. 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 40 осіб. 

 

2. Сестринська справа (вечірня форма навчання)  

Всього подано – 42 заяв.  

Конкурс згідно з ліцензійним обсягом – 0,7. 

Зараховано на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – 21 осіб. 

 

Таким чином, контингент студентів у Кам'янському фаховому медичному 

коледжі з урахуванням нового набору складає 996 студентів.  

 

Конкурс за освітніми програмами 

 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого 

бакалавра в Кам'янському медичному коледжі 

у 2017 – 2021 роках  

Таблиця 17 

Освітньо-

професійна 

програма  

На місця регіонального замовлення /  

згідно з ліцензійним обсягом 

11 кл  
На основі повної загальної 

середньої освіти, рік  

9 кл  
На основі базової загальної 

середньої освіти, рік 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Сестринська 

справа 

4,1  

/ 2,1 

5,2  

/ 3,1 

3,7  

/ 2,2 

5,2  

/ 3,1 

4,7/ 

1,2 

2,7 

 / 1,4 

1,9  

/ 1,2 

3,0 

/ 1,4 

2,1 

/ 0,9 

1,3/ 

2,0 

Лікувальна 

справа 

7,9  

/ 3,9 

10,7 / 

5,4 

7,2  

/ 3,6 

10,3  

/ 5,1 

9,7/ 

4,9 

9,7  

/ 4,9 

8,9  

/ 4,5 

11,9  

/ 5,9 

8,7  

/ 4,3 

7,8  

/ 3,8 



Акушерська 

справа 

7,1  

/ 3,5 

8,7  

/ 4,3 

6,4  

/ 3,2 

9,8  

/ 4,9 

8,0/ 

4,0 
– – – – – 

Стоматологія 
ортопедична 

37,0  

/ 0,7 

62,0 / 

0,9 

43,0 / 

0,8 
0,8 0,7 

62,0  

/ 0,9 

51,0  

/ 0,8 

62,0 / 

0,9 
0,6 0,9 

 

Конкурс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого 

бакалавра по Кам'янському медичному коледжу у відповідності до загальної 

кількості поданих заяв становив: 

 

у 2021 р. згідно з ліцензійним обсягом –   2,4; 

на місця регіонального замовлення –  6,4; 

у 2020 р. згідно з ліцензійним обсягом –   2,8; 

на місця регіонального замовлення –  6,9; 

у 2019 р. згідно з ліцензійним обсягом –   2,0; 

на місця регіонального замовлення –  5,7; 

у 2018 р. згідно з ліцензійним обсягом –   2,2; 

на місця регіонального замовлення –  5,4; 

у 2017 р. згідно з ліцензійним обсягом –   2,1; 

на місця регіонального замовлення –  6,1; 

Конкурс для здобуття ступеня бакалавра в Кам'янському медичному 

коледжі у відповідності до загальної кількості поданих заяв становив: 

Таблиця 18 

 

БАКАЛАВР  
На основі диплому молодшого спеціаліста 

Освітня програма  в 2019 році в 2020 році в 2021 році 

Сестринська справа 

(денна форма 

навчання) 

2,6 3,2 2,5 

Сестринська справа 

(вечірня форма 

навчання) 

1,8 3,8 0,7 

Всього: 2,1 3,5 1,6 

 

Комплексна програма «ВСТУПНИК» у Кам'янському фаховому медичному 

коледжі складається та поновлюється щороку і передбачає різноманітні форми  

та методи професійно-орієнтаційної роботи з молоддю, а саме:  



 проведення профорієнтаційної та агітаційно-роз’яснювальної роботи 

серед випускників міста та області викладачами та студентами коледжу серед 

випускників 40 середніх загальноосвітніх закладів міста та 61 – 

Дніпропетровської області; 

 розміщення оголошень у місцевій пресі, у міському транспорті, на web-

сайті коледжу, в соціальних мережах, аудіорекламі, відеорекламі, розміщення 

рекламної інформації в закладах охорони здоров’я міста та області щодо  вступу 

для здобуття ступеня бакалавра на основі диплому молодшого спеціаліста та 

фахового молодшого бакалавра на основі базової і повної загальної середньої 

освіти; 

 починаючи з грудня, щомісяця проводились Дні вступника. 

У зв’язку із запровадженням карантину в країні усі заходи проводились в 

онлайн режимі. 

З метою популяризації медичної професії та проведення рекламно-

інформаційної профорієнтації інформація висвітлюється на web-сайті коледжу та 

в соціальних мережах Instagram, Telegram та Viber. Для вступників створені 

групи в Instagram, Telegram та Viber. 

Робота приймальної комісії здійснювалась в умовах гласності. 

Апеляцій і скарг під час прийому документів та вступних випробувань за 

звітний період не було.  
 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників коледжу 

 

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників Кам'янського медичного коледжу, Положення 

про внутрішнє забезпечення якості освіти в КЗ «КФМК» ДОР»  та згідно з 

планом викладачі коледжу підвищують кваліфікацію та рівень професійної 

майстерності. 

У Кам’янському фаховому медичному коледжі функціонує відділ 

підвищення кваліфікації викладачів, діяльність якого  спрямована на 

організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 

працівників коледжу, співпрацю із суб’єктами підвищення кваліфікації,  надання 

методичної допомоги щодо оформлення документації,  сприяння професійному 

розвитку викладацького складу. 

Відділ співпрацює з закладами післядипломної педагогічної та медичної 

освіти з питань  підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 

працівників коледжу. 

Основною складовою професійного розвитку педагогічних працівників 

коледжу є підвищення кваліфікації, стажування. 

За 2021-2022 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли: 

 у Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради – 30 

викладачів; 

 у Харківській медичній академії післядипломної освіти – 2 викладачів; 

 у Дніпровському державному технічному університеті – 14 викладачів; 



 у Дніпровській академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради – 

7 викладачів; 

 у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти – 14 

викладачів. 

Викладачі клінічних дисциплін, медсестринства брали участь у семінарах, 

які були організовані Центром розвитку медсестринства МОЗ України. 

Коледж сприяє безперервній самоосвіті викладачів через участь у науково-

практичних Всеукраїнських, обласних, регіональних конференціях, 

Міжнародних конгресах, семінарах, майстер-класах. Викладачі коледжу беруть 

участь у роботі регіональних методичних об'єднань ЗВО та обласних 

методичних об'єднань медичних коледжів. У бібліотеці коледжу створені всі 

умови для самоосвіти викладачів. 

План підвищення кваліфікації виконано на 100%.  

Атестація педагогічних працівників у КЗ «КФМК» ДОР» проводилась 

відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14.12.2010 №1255/18550. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, АТЕСТАЦІЯ ВИКЛАДАЧІВ 

за 2021-2022 навчальний рік 

 

Таблиця 19 
 

№ Навчальни

й рік 

Всього 

штатних 

викладачі

в 

На ФПК Шляхом стажування 

План 

(осіб

) 

Факт.(осіб

) 

% 

виконанн

я 

План 

(осіб

) 

Факт.(осіб

) 

% 

виконанн

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 2021-2022 78 53 53 100 14 14 100 

 

 

Продовження таблиці №19 

 

Всього підвищило кваліфікацію Атестація викладачів 

Пла

н 

(осі

б) 

% до 

штат

них 

Факт.вико

нано 

(осіб) 

% 

викона

ння до 

штатни

х 

% 

викона

ння за 

рік 

Пла

н 

(осі

б) 

Атестов

ано 

(осіб) 

% 

викона

ння 

Відповід

ність до 

посади, 

яку 

займає 

Невідповід

ність до 

посади, 

яку займає 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

67 100 67 100 100 20 20 100 20 - 

 

Штатний склад педагогічних працівників медичного коледжу формується 

віповідно до річної кількості годин та переліку дисциплін, передбачених 

навчальним планом. 

У поточному навчальному році підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників відбувалось шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти: 



- педагоги брали участь у роботі фахових, науково-практичних 

конференціях, семінарах, тренінгах  тощо; 

-  пройшли навчання у форматі онлайн - курсів, вебінарів; 

У межах неформальної освіти: 

Викладачі Л.О.Кривошапко, О.А.Брилевич, О.В.Попова, Т.В.Флерко, 

Л.М.Краснолицька, О.А.Чуйко., К.І.Єгорова  з нагоди Всесвітнього дня 

медичної сестри брали участь у онлайн заході: «Ланцюг єднання медичних 

сестер України» (травень 2022 р.); 

 викладачі Л.О.Кривошапко, О.А.Брилевич, О.В.Попова, Т.В.Флерко, 

Л.М.Краснолицька, О.А.Чуйко, К.І.Єгорова   брали участь у ХІІ міжнародному 

конгресі медичних сестер «Медсестринство під час війни» (травень 2022 р.); 

 медичний лекторій «Я стаю дорослим. Статевий розвиток. Репродуктивне 

здоров’я» (викладачі Єгорова К.І., Брилевич О.А.); 

 інтелектуальний WORKOUT «Здорова та освічена нація – запорука 

державної безпеки» (викладачі Чуйко О.А., Краснолицька Л.М., Брилевич О.А.); 

 викладачі Зюкіна А.П., Соснова В.А., Курницька Т.Л. брали участь у 

Міжнародному педагогічному конкурсі, який був організований Міжнародним 

центром «VISTAPLUS», м. Вільнюс, Литва (отримали диплом - І місце за 

навчально-методичну розробку показового інтегрованого позааудиторного 

заходу: «Парадокси підліткового віку. Життя поставлене на паузу. Інтермецо. 

Достукатись, щоб почули»; 

 викладачі Тулупов О.В, Чучка Н.П., брали участь у засіданні круглого 

столу регіонального об’єднання кураторів за темою: «Молодий за досвідом 

куратор – шлях подолає хто йде». 

Внутрішня система забезпечення якості освіти 

 

 Якість освіти - багатогранна категорія, яка за своєю сутністю відображає 

різні аспекти освітнього процесу - педагогічні, соціальні, демографічні, 

економічні та інші.  

Діяльність Кам'янського фахового медичного коледжу здійснюється 

відповідно до вимог законів України «Про освіту»,  «Про фахову передвищу 

освіту», «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері освіти, 

внутрішніх положень  у межах автономії закладу. 

Питання забезпечення якості фахової передвищої освіти визначено у статті 

17  Закону України «Про фахову передвищу освіту», у Стандарті фахової 

передвищої освіти спеціальності 223 Медсестринство (освітньо-професійний 

ступінь Фаховий молодший бакалавр), затвердженому наказом МОН України за 

№1202 від 8 листопада 2021 року. 

Відповідно до Стратегії розвитку Кам’янського фахового медичного 

коледжу на 2019 – 2025 роки основною метою закладу є створення освітньої 

платформи для якісної підготовки висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних, компетентних фахівців із урахуванням реформ  у галузі 

охорони здоров’я; інтеграція в європейський простір; забезпечення рівня освіти 

відповідно до вимог та викликів часу задля забезпечення якості освітньої 

діяльності з метою підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних, 



компетентних фахівців спеціальності 223 Медсестринство та спеціальності 221 

Стоматологія, здатних успішно реалізуватись у професійній діяльності.  

Розроблення власної траєкторії організації освітньої діяльності викликане 

необхідністю розв'язання завдань, що постали перед закладом в контексті 

загальнодержавних процесів реформування системи освіти, піднесення її рівня 

до вимог європейських стандартів та забезпечення рівного доступу громадян до 

здобуття якісної освіти. 

Суб’єктами, які здійснюють управління якістю освітньої діяльності коледжу, 

є:  

 директор коледжу та заступники;  

 керівник навчально-виробничою практикою;  

 завідувач навчально-методичними кабінетами;  

 завідувачі відділень; методисти; 

 голови циклових комісій; 

 викладачі.  

За напрямами діяльності – навчальним, практичним, науковим, методичним,  

навчально-виробничим, виховним, адміністративно-господарчим  - 

функціонують структурні підрозділи коледжів. 

До управління коледжем залучені також представники студентського 

самоврядування з числа здобувачів освіти, інші стейкхолдери.  

Загалом внутрішня система забезпечення якості освіти коледжу передбачає: 

1) наявність необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі 

самостійної роботи здобувачів, за кожною освітньою програмою;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм згідно з 

Положенням про освітню програму в Кам'янському медичному коледжі; 

3) забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу на офіційному 

веб-сайті закладу освіти, на інформаційних стендах та у будь- який інший 

спосіб; 

4) створення ефективної системи дотримання академічної доброчесності усіх 

учасників освітнього процесу; 

5) щорічне оцінювання здобувачів освіти, педагогічних і науково-педагогічних 

працівників коледжу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань; 

6) упровадження принципів неперервності фундаментальної, спеціальної 

медичної підготовки в структуру навчальних планів і програм; 

7) забезпечення відкритого доступу всіх категорій здобувачів освіти (включаючи 

осіб із особливими освітніми потребами) до освітніх послуг та збільшення 

контингенту. 

Усі здобувачі освіти можуть висловити свою думку шляхом анонімного 

анкетування, результати якого аналізуються та оприлюднюються.  

 Відділом забезпечення якості освіти проводились різні форми контролю: 

поточний, рубіжний, підсумковий. Застосовувались різні форми контролю: 

взаємоконтроль, адміністративний, узагальнюючий. 

Результати контролю заслуховувались на засіданні відділу, 

адміністративних, методичних, педагогічних радах та відображалися у наказах 

внутрішнього контролю. 



Для контролю якості теоретичної та практичної підготовки здобувачів 

освіти проводились директорські контрольні роботи, заміри практичних навичок 

та вмінь. 

З метою контролю ефективності освітнього процесу та рівномірного 

розподілу навчальної діяльності студентів у коледжі введена рубіжна атестація 

на 1 листопада та 1 квітня. 

Питання якості підготовки розглядалися на педагогічних радах, засіданнях 

циклових комісій, під час роботи круглих столів, педагогічних мостів. Якість 

знань здобувачів освіти залежить не лише від організації аудиторних занять, а й 

від позааудиторної роботи: це робота науково-дослідних та предметних гуртків, 

Дні науки, тижні дисциплін, тиждень академічної доброчесності, конкурси 

професійної майстерності, студентські конференції. 

До складу відділу забезпечення якості освіти входять наступні групи: 

група аналізу якості освіти, група моніторингу ОПП, група анкетування, група 

сприяння академічній доброчесності, група безпеки освітнього середовища. 

Таблиця 20 
 

Відділ забезпечення якості освіти 

 
Група 

аналізу 

якості 

освіти 

 Група 

моніторингу 

ОПП 

 Група 

анкетування 

 Група 

сприяння 

академічній 

доброчесності 

 Група 

безпеки 

освітнього 

середовища 
Лончук Н.В. 

Попова В.А.  
Василенко Є.П. 

Верник Г.Г. 

Тиха А. В. 

Зюкіна А.П. 
Садова Л.М. 

Куцевол О.П. 
Кондратюк М.В. 

Куцевол О.П. 

Дробот Д.В. 

Волок А.М. 

 

 

Групою сприяння академічній доброчесності розроблено та проведено 

заходи з попередження порушень в освітньо-науковій діяльності Кам’янського 

фахового медичного коледжу: 

1. Інформування здобувачів освіти та співробітників коледжу про 

необхідність дотримання загальнодержавних і внутрішніх нормативних 

документів, які регламентують питання академічної доброчесності, правил 

академічної етики:  

- Закони України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про 

вищу освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання 

корупції»;  

- Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янському 

фаховому медичному коледжі;  

- Етичний кодекс Кам’янського фахового медичного коледжу; 

- Положення про дотримання академічної доброчесності у 

Кам’янському фаховому медичному коледжі; 

- Положення про групу сприяння академічної доброчесності в 

Кам’янському фаховому медичному коледжі; 



- Положення про комісію з етики, академічної доброчесності та 

управління конфліктами в Кам’янському фаховому медичному коледжі.  

2. Підписання здобувачами освіти та співробітниками коледжу 

Декларації про дотримання академічної доброчесності.  

3. Організація заходів з популяризації основ інформаційної культури:  

- створення інформаційних листівок;  

- розповсюдження пам’яток здобувачам освіти щодо дотримання 

академічної доброчесності в освітньому процесі; 

- демонстрація мотиваційних роликів;  

- презентація постерів.  

4. Розповсюдження методичних матеріалів з уніфікованим 

визначенням вимог щодо належного оформлення посилань, використаних у 

письмових роботах.  

5. Створення та розміщення на сайті коледжу матеріалів щодо 

популяризації принципів академічної доброчесності. 

  Групою сприяння академічної доброчесності проведено тиждень 

академічної доброчесності «Чесність починається з тебе» з 18.10.2021 по 

23.10.2021 з метою популяризації принципів академічної доброчесності серед 

учасників освітнього процесу Кам’янського фахового медичного коледжу. 

Здобувачами освіти нового набору відбулося підписання декларацій щодо 

дотримання академічної доброчесності.  

Кураторами груп проведено години спілкування "Етичний кодекс 

Кам’янського медичного коледжу. Знаємо. Наслідуємо. Поширюємо".  

Протягом року проведено Уроки академічної доброчесності на заняттях з 

громадянської освіти, основ правознавства.  

За підтримки Ради студентського співуправління проведено конкурс 

відеороликів "Чесність починається з тебе".Викладачами циклових комісій разом 

з Групою сприяння академічній доброчесності проведено круглі столи: 

«Дотримання академічної доброчесності в медичній етиці та деонтології в 

професійній діяльності медичного працівника»,  «Академічна доброчесність у 

практиці зубного техніка». 

Групою безпеки освітнього середовища передбачено дотримання 

основних принципів безпечного освітнього середовища. Це принцип 

домінування життя людини як головної цінності, що визначає модель 

мінімальної (необхідної) безпеки, максимально усуває ризики, що загрожують 

життю учасників освітнього процесу; принцип регіональної специфіки 

передбачає під час організації системи безпеки освітнього середовища коледжу  

облік небезпек і можливих надзвичайних ситуацій конкретного регіону (міста, 

області, району); принцип міні-макса, що визначає досягнення максимального 

ефекту безпеки при наявності мінімуму ресурсного забезпечення; принцип 

максимальної ефективності управління системою заходів і створених 

педагогічних умов, спрямованих на забезпечення максимальної безпеки 

освітнього середовища і коледжу як соціального інституту в цілому. 

Робота над створенням освітнього середовища не припиняється з 

досягненням певного результату. Насамперед, це безперервний процес 



реагування на нові виклики життя, пошук нових можливостей, ресурсів, 

генерування нових ідей і правил. 

Групою аналізу якості освіти  відповідно до Положення про внутрішнє 

забезпечення якості освіти та Положення про відділ забезпечення якості освіти 

Кам’янського фахового медичного коледжу здійснюється контроль за якістю 

освітнього процесу коледжу. Згідно з планами роботи відділу забезпечення 

якості освіти та циклової комісії медсестринства у співпраці з відділом науково-

дослідної роботи проводились наступні заходи: проведення взаємовідвідування 

занять з наступним обговоренням, директорські контрольні роботи, перевірка 

навчально-методичної документації викладачів, перевірка методики викладання 

дисциплін, застосування викладачами матеріально-технічного забезпечення на 

заняттях, своєчасність підвищення кваліфікації викладачами, дотримання 

принципів академічної доброчесності, студентоцентрованого підходу, активність 

викладачів, стан науково-дослідної роботи в коледжі. З метою отримання 

інформації щодо якості освітнього процесу проводилось анонімне опитування 

здобувачів вищої освіти, заслухано під час засідання відділу аналіз показників 

успішності здобувачів освіти освітньо-професійного рівня - молодший 

спеціаліст, проаналізовано рейтинг успішності здобувачів освіти за освітньо-

професійними програмами та курсами. 

Групою моніторингу ОПП протягом року проведено моніторинг якості 

навчально-методичного забезпечення та проведення навчальних занять; 

проаналізовано якість навчальних занять для здобувачів вищої та фахової 

передвищої освіти; підсумки переддипломної практики, обговорено результати 

захисту здобувачами освіти переддипломної практики усіх освітньо-професійних 

програм у 2021-2022 н.р.  

Результати проведених заходів, пропозиції щодо вдосконалення освітнього 

процесу аналізувались та обговорювались на засіданнях циклових комісій, 

відділу забезпечення якості освіти, педагогічній раді. В ході здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості суттєвих недоліків не виявлено. На 

поодинокі випадки виявлених недоліків (недостатньо використана наочність, 

недостатньо завдань для роботи в парах, в окремих дисциплінах в джерелах 

інформації надається застаріла література) викладачі внесли корективи.  

Складником системи забезпечення якості є формування якісного кадрового 

складу. У Кам'янському фаховому медичному коледжі освітній процес 

забезпечують висококваліфіковані викладачі, які здійснюють викладання на 

високому науково-теоретичному та методичному рівні. Кам'янський фаховий 

медичний коледж забезпечений педагогічними та науково-педагогічними 

кадрами на 100%, серед яких: доктори  та кандидати наук, професори, доценти, 

академіки, Лауреат державної премії України, Заслужений працівник охорони 

здоров’я України, Заслужений лікар України, Відмінники охорони здоров’я 

України, Відмінники освіти України, спеціалісти вищої категорії, викладачі-

методисти. Щорічний план підвищення кваліфікації виконується на 100%, у т.ч. 

міжнародне стажування. 

За 2021-2022 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли: 

 у Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради – 30 

викладачів; 



 у Харківській медичній академії післядипломної освіти – 2 викладачів; 

 у Дніпровському державному технічному університеті – 14 викладачів; 

 у Дніпровській академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради 

– 7 викладачів; 

 у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти – 14 

викладачів. 

Викладачі клінічних дисциплін, медсестринства брали участь у семінарах, 

які були організовані Центром розвитку медсестринства МОЗ України. 

Коледж сприяє безперервній самоосвіті викладачів через участь у науково-

практичних Всеукраїнських, обласних, регіональних конференціях, 

Міжнародних конгресах, семінарах, майстер-класах. Викладачі коледжу беруть 

участь у роботі регіональних методичних об'єднань закладів фахової 

передвищої освіти та обласних методичних об'єднань медичних коледжів. В 

бібліотеці коледжу створені всі умови для самоосвіти викладачів. 
Викладачі постійно підвищують свою професійну майстерність шляхом 

формальної та неформальної освіти, навчання на факультетах підвищення 

кваліфікації, стажування, участі у педагогічних семінарах, тренінгах, вебінарах 

тощо. У межах Днів науки в коледжі проходять зустрічі здобувачів освіти з 

науковцями та роботодавцями – представниками міських закладів охорони 

здоров’я; проводяться науково-практичні онлайн- конференції з міжнародною 

участю та заходи для розширення міжнародного співробітництва; укладено 

угоди з 7-ма закордонними науковими спільнотами. 

  Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 

березня 2022 №505 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони 

здоров’я України» ліцензійні інтегровані іспити «Крок М» для здобувачів 

ступеня вищої та фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі знань 22 

Охорона здоров’я, які випускаються у 2022 році, не проводились. 

Таблиця 21 

Результати складання ліцензійного інтегрованого іспиту  

 «КРОК-М. Акушерська справа» за 2021-2022 навчальний рік 
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коледж 
13 77,7 74,4 79,1 68,8 84,6 76,9 85,3 81 



 

АНАЛІЗ проведених директорських контрольних робіт 

за 2021-2022 навчальний рік 

 

Згідно з графіком у групах було проведено ДКР з наступних дисциплін: 

Серед здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня: 

 

1. «Медсестринські теорії та процес», група СС-9/21 Б (в) 

Якість підготовки – 100 % 

Середній бал – 4,7 б. 

 

2. «Менеджмент та лідерство в медсестринстві», групи СС-6/21 Б (в), СС-7/21 

Б (д), СС-8/21 Б (д) 

Якість підготовки – 84, 5 % 

Середній бал – 4,0 б. 

 

3. «Основи біологічної фізики та медична апаратура», група СС-9/21 Б (в) 

Якість підготовки – 100 % 

Середній бал – 4,7 б. 

 

 4. «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині, хірургії, педіатрії», 

групи СС-6/21 Б (в), СС-7/21 Б (д), СС-8/21 Б (д)  

Якість підготовки – 100 % 

Середній бал – 4,6 б. 
 

 

Серед здобувачів фахової передвищої освіти: 

І семестр 

 

1. Медсестринство в дерматології та венерології, гр. СС- 7/19, СС-15,16/18 
 

Якість підготовки – 89,9 % 

Середній бал – 4,4 б. 
 
 

2. Хірургія, гр. АС-6/19 

Якість підготовки – 92 % 

Середній бал – 4,4 б. 

 
3.Зуботехнічне матеріалознавство, гр. СО-42/21, СО-28/20 

Якість підготовки – 92 % 

Середній бал – 4,2 б. 

 

4. ТВНЗП, гр. СО-11/19 

Якість підготовки – 90 % 

Середній бал – 4,4 б. 

 



5. ТВЗП, гр. СО-11/19 

Якість підготовки – 80 % 

Середній бал – 4,1 б. 

 

6. Українська мова (за проф. спрямуванням), гр. СС-37, 31/20,  

СС-17,18,19,20/19 

Якість підготовки – 76,8 % 

Середній бал – 4,1 б. 

 
 

7. Загальний догляд за хворими та маніпуляційна техніка, гр. АС-23/21 

Якість підготовки – 60 % 

Середній бал – 4,1 б. 

 

8.Основи медичної генетики, гр. АС-23/21 

Якість підготовки – 74% 

Середній бал – 3,9 
 

9.Культурологія, гр. ЛС-21/21, СС-40,41/21, АС-23/21, СО-42/21, СО-49,50/21, СС-8, 

9,10/20 

Якість підготовки – 75,7% 

Середній бал –4,1 

 

10. Безпека життєдіяльності, гр. СС-17,18,19,20/19, СС-31,37/20 

Якість підготовки –85,5% 

Середній бал –4,3 

 

11. Медична хімія, гр. ЛС-2/20, ЛС-21/21 

Якість підготовки –72% 

Середній бал –3,53 

 

12. Астрономія, гр. СС-24,25,26/21, СО-49,50/21 

Якість підготовки –76,4% 

Середній бал –8,53 

 

ІІ семестр 

 

1. Історія України, гр. СС-24,25,26/21, ЛС-1/21, СО-49.50/21 

Якість підготовки –64,3% 

Середній бал –7,25 

 

2. Українська мова (за проф. спрямуванням), гр. ЛС-34/19, ЛС-38/20, АС-23/21, 

СО-42/21 
Якість підготовки –77,2% 

Середній бал –4,25 

 
 



3. Загальний догляд за хворими та маніпуляційна техніка, гр. ЛС-2/20, ЛС-

21/21 
Якість підготовки –80,7% 

Середній бал –4,2 

4. Основи психології та міжособове спілкування, гр. ЛС-2/20, ЛС-21/21 

Якість підготовки –93% 

Середній бал –4,25 

 

5. Культурологія, гр. ЛС-2/20 

Якість підготовки –53,8% 

Середній бал –3,8 

 

6. Основи медсестринства, гр. СС-8,9,10/20 

Якість підготовки –76,5% 

Середній бал –4,0 

 

7. Медична хімія, гр. СС-8,9,10/20, СС-40, 41/21  
Якість підготовки –75,4% 

Середній бал –3,9 

Групою анкетування проведено узагальнення результатів анкетування 

здобувачів освіти щодо виявлення рівня задоволеності якістю організації освітнього 

процесу у коледжі. Отримано наступні результати:  

95,8 %  здобувачів освіти Кам’янського фахового медичного коледжу  вважають 

матеріально-технічну базу коледжу  сучасною і достатньою; 89 %  здобувачів освіти  

повністю задовольняють  методи  навчання і викладання,  9 % - частково, 2 % - не 

визначилися. 

На питання «Чи задоволені Ви рівнем отриманих знань та вмінь за дисциплінами?» 

89 % відповіли - « так» , 11 %- «частково»; 92 % здобувачів освіти вважають ,що  при 

викладанні дисциплін використовуються сучасні технології та практики, 8 % 

вважають, що це відбувається не в повній мірі. 

 У питанні, чи надмірне навантаження  аудиторно, 14 % здобувачів освіти 

відповідають «так», 74 % -  «частково»,12 % - «ні». 

8. У 82 % здобувачів освіти достатньо часу для самостійної підготовки, у 18 %  -ні; 

9. 86% здобувачів освіти Кам’янського фахового медичного коледжу  ознайомлені з 

формами контрольних заходів та методами оцінювання дисциплін, які викладаються, 

12 % ознайомлені частково, 2 % не ознайомлені. 

Аналіз анкетування дав можливість виокремити та зосередити увагу робочої 

групи на питаннях підвищення якості освітнього процесу шляхом змін та 

використання сучасних інноваційних технологій. Цього можна досягти в спільній 

співпраці викладача та студента. Слід звертати увагу на переваги у вивченні 

студентами тих чи інших дисциплін, засвоєння та застосування отриманих знань та 

навичок у практичній діяльності, - першочергові питання, які викликають найбільшу 

зацікавленість у здобувачів освіти.  

Групою безпеки освітнього середовища проведено низку заходів, спрямованих на 

реалізацію права на освіту особам з особливими освітніми потребами, забезпечено 



доступ до приміщень коледжу, а також послуги інвалідам та маломобільним 

категоріям населення.  

За результатами анкетування студентів 91% оцінюють соціально-психологічний 

клімат в освітньому просторі коледжу, як комфортний. 

Коледж забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну 

та соціальну підтримку здобувачів освіти. Комунікація зі здобувачами освіти 

здійснюється на основі особистого спілкування під час занять та інших форм 

педагогічної взаємодії; у телефонному режимі, за допомогою електронних систем 

відкритого доступу (чат групи у Viber, WhatsApp, відео спілкування через Skype, 

хмарне середовище Google). 

Коледж надає усім учасникам  освітнього процесу можливість 

безоплатного користування інформаційною базою коледжу; обладнанням, в т.ч. 

комп’ютерним, устаткуванням та іншими засобами навчання. Доступ до 

інформаційних ресурсів бібліотеки коледжу, комп’ютерних класів  є вільним і 

безоплатним. Здобувачі освіти мають можливість вільного доступу до навчальної, 

виробничої, побутової, спортивної баз коледжу; відповідно до угод про співпрацю 

можливість безоплатного проходження усіх видів практик у закладах охорони 

здоров’я; брати участь у  заходах з освітньої, науково-дослідної, спортивної, 

громадської діяльності. Учасники освітнього процесу мають можливість звернутись 

до адміністрації коледжу, Ради студентського співуправління, Уповноваженого з 

прав студентів з метою врахування їх потреб та інтересів; регулярно проводяться 

опитування щодо виявлення рівня задоволеності учасників освітнього процесу 

освітнім середовищем коледжу. 

 

 

Практична підготовка здобувачів освіти 

 

Практична підготовка здобувачів освіти проводиться відповідно до наказу 

МОЗ України від 07.12.2005 №690 «Про затвердження Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 

Положення про практичне навчання в коледжі. Базами для проведення всіх видів 

практики студентами Кам'янського медичного коледжу є 57 баз закладів охорони 

здоров'я області, які затверджені наказом департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації від 15.02.2021 № 135/0/197-21 «Про затвердження баз для 

проведення всіх видів практики здобувачів освіти комунального закладу 

«Кам’янський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради». З кожним 

закладом охорони здоров'я укладено угоду про співпрацю.  

Профіль відповідних базових закладів охорони здоров’я дозволяє виконати 

програми підготовки здобувачів освіти медичного коледжу відповідно до 

освітньо-професійних програм. Така кількість закладів  дає студентам 

можливість подальшого працевлаштування з урахуванням місця проживання, 

сімейного стану.  

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

за 2020-2021 навчальний рік 

Таблиця 22 
К-сть студентів на 

випускному курсі 

К-сть студентів, що не 

виконали програму 

практики 

Допущено до практики  

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % аб

с. 

% абс. % абс. % абс. % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

330 100 313 100 - - - - 330 100 313 100 

 

Продовження таблиці №22 

Результати переддипломної практики 

На „5” На „4” На „3” 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

143 43,3 133 42,5 151 45,8 155 49,5 36 10,4 25 8,0 

 

Продовження таблиці №22 

Результати переддипломної практики 

Не атестовано Середній бал Якісний показник 

Звітний Попередній  Звітний Попередній  Звітний Попередній  

абс. % абс. % абс. абс. % % 

26 27 28 29 30 31 32 33 

- - - - 4,3 4,3 88,8 92,0 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

за 2021-2022 навчальний рік 

Таблиця 23 

Назва 

навчально

го 

закладу, 

спеціальні

сть 

К-сть студентів на 

випускному курсі 

К-сть студентів, що 

не виконали 

програму практики 

Допущено до 

практики  

Звітний Поперед

ній  

Звітний Поперед

ній  

Звітний Поперед

ній  

абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 



Кам'янськ

ий 

фаховий 

медичний 

коледж 

299 100 330 100 - - - - 299 100 330 100 

 

Продовження таблиці №23 

Назва 

навчальног

о закладу 

Результати переддипломної практики 

На „5” На „4” На „3” 

Звітний Поперед

ній  

Звітний Поперед

ній  

Звітний Поперед

ній  

абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% абс

. 

% 

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Кам'янськ

ий 

фаховий 

медичний 

коледж 

138 46 143 43,3 138 46 151 45,8 23 8 36 10,4 

 

Продовження таблиці №23 

Назва 

навчальног

о закладу 

Результати переддипломної практики 

Не атестовано Середній бал Якісний показник 

Звітний Поперед

ній  

Звітний Поперед

ній  

Звітний Поперед

ній  

абс

. 

% абс

. 

% абс. абс. % % 

1 26 27 28 29 30 31 32 33 

Кам'янськ

ий 

фаховий  

медичний 

коледж 

- - - - 4,4 4,3 93 90,9 

       
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

за 2021-2022 навчальний рік за освітньо-професійними програмами 

 

Практична підготовка здобувачів освіти проводиться відповідно до наказу 

МОЗ України від 07.12.2005 №690 «Про затвердження Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 

Положення про практичне навчання в коледжі. Базами для проведення всіх видів 

практики здобувачами освіти  Кам'янського фахового медичного коледжу є 57 

баз закладів охорони здоров'я області, з них 12 у місті Кам'янському, які 

затверджені наказом департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 

15.02.2021 № 135/0/197-21 «Про затвердження баз для проведення всіх видів 

практики здобувачів освіти комунального закладу «Кам’янський медичний 



коледж» Дніпропетровської обласної ради». З кожним закладом охорони 

здоров'я укладено угоду про співпрацю. 

У першому півріччі 2021-2022 навчального року в зв'язку з карантинними 

заходами проходження виробничої та переддипломної практики здобувачами 

освіти було організовано на платформі Google Сlassroom та формату 

відеоконференцій, відпрацювання практичних навичок у кабінетах доклінічної 

практики коледжу на фантомах; вирішення ситуаційних задач; підготовка 

рефератів, бесід з питань профілактики найпоширених хвороб. У другому 

півріччі здобувачі освіти проходили виробничу та переддипломну практики на 

базах закладів охорони здоров’я. Студенти працювали згідно з програмою 

практики. Методичні керівники практики надавали здобувачам освіти методичну 

та практичну допомогу, перевіряли ведення студентами щоденника практики, 

виконання програми практики. 

Під час виробничої та переддипломної практики здобувачами освіти 

виконувалась самостійна позааудиторна робота: підготовка рефератів, ведення 

сестринської історії хвороби, бесіди з пацієнтами. Виконання самостійних 

завдань дозволяє підвищити рівень практичних навичок, самостійно 

розв’язувати організаційні та виробничі завдання, активності студентської 

молоді. 

Під час проходження практики студенти отримали поточні оцінки за 

кожний тематичний цикл від керівників практики закладу освіти. 

Усю виконану роботу здобувачі освіти відображають у щоденниках з 

практики. На кожного студента методичні керівники складають виробничу 

характеристику.  

По закінченню практики здобувачі освіти здають диференційований залік 

в присутності методичного та безпосереднього керівника. Це дає можливість 

майбутнім фахівцям закріпити на практиці засвоєнні теоретичні знання, розвиває 

клінічне мислення, надає навички спілкування з пацієнтами. 

Організація навчання студентів з надання екстреної та невідкладної 

допомоги в коледжі здійснюється відповідно до наказу МОЗ України №1269 від 

05.06.2019 р. «Екстрена медична допомога: догоспітальний етап. Новий 

клінічний протокол». 

 Всі види практик для спеціальності 223 Медсестринство та 221 

Стоматологія забезпечені робочими навчальними програмами та методичними 

матеріалами для проведення диференційованого заліку. Здобувачі освіти 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо – професійної програми 

Сестринська справа виробничу та переддипломну практики проходили в 

закладах охорони здоров'я за місцем своєї основної роботи. 

Результати захисту виробничої та переддипломних практик надані в 

таблиці №3. 

Стан навчальної, виробничої та переддипломної практики розглядались на 

засіданнях адміністративної ради, циклових комісій, педагогічних рад. 

Значна роль у формуванні професійних якостей, покращення знань та 

реалізації творчих можливостей здобувачів освіти належить гурткам.  

 
 



Таблиця №24 

 

Назва 

навчального 

закладу, 

спеціальніст

ь 

К-сть студентів на 

випускному курсі 

К-сть студентів, що не 

виконали програму 

практики 

Допущено до практики  

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кам'я

нсь-

кий 

фахов

ий 

медич

ний 

колед

ж 

АС 13 100 20 100 - - - - 13 100 20 100 

ЛС 47 100 48 100 - - - - 47 100 48 100 

СС 109 100 118 100 - - - - 109 100 118 100 

СО 72 100 65 100 - - - - 72 100 65 100 

СС(

в) 

- - - - - - - - - - - - 

Бакал

авр 

мед-

ства 

58 100 79 100 - - - - 58 100 79 100 

Всьог

о: 

 299 100 330 100 - - - - 299 100 330 100 

 

 

Продовження таблиці №24 

Назва 

навчального 

закладу 

Результати переддипломної практики 

На „5” На „4” На „3” 

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

Звітний Попередні

й  

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Кам'я

нсь-

кий 

фахов

ий 

медич

ний 

колед

ж 

АС 7 53,8 10 50 5 38,5 9 45,0 1 7,7 1 5 

ЛС 21 44,7 20 41,7 21 44,7 25 52,0 5 10,6 3 6,3 

СС 41 37,6 44 37,3 51 46,8 49 41,5 17 15,6 25 21,2 

СО 39 54,2 32 49,2 33 45,8 26 40,0 - - 7 10,8 

СС(

в) 

- - - - - - - - - - - - 

Бак-

вр 

мед-

ва 

30 52,6 37 36,8 28 48,3 42 55,2 - - - - 

Всьог

о: 

 138 46 143 43,3 138 46 151 45,8 23 8 36 10,3 

 

 

Продовження таблиці №24 

 

Назва 

навчального 

закладу 

Результати переддипломної практики 

Не атестовано Середній бал Якісний показник 

Звітний Попередній  Звітний Попере

дній  

Звітний Попередній  



абс. % абс. % абс. абс. % % 

1 26 27 28 29 30 31 32 33 

Кам'янс

ь-кий 

фахови

й 

медичн

ий 

коледж 

АС - - - - 4,46 4,45 92 95,0 

ЛС - - - - 4,35 4,3 89,3 91,7 

СС - - - - 4,2 4,2 83,9 78,8 

СО - - - - 4,5 4,3 100 89,2 

СС(в) - - - - - - - - 

Бак-

вр 

мед-

ва 

- - - - 4,5 4,5 100 100 

Всього:  - - - - 4,4 4,3 93 90,9 

    

 

Працевлаштування. Відділ кар’єри та працевлаштування студентів 

та випускників 

 

Враховуючи попит на випускників, сприяння їх працевлаштуванню до 

закладів охорони здоров'я міста та області у  Кам'янському фаховому медичному 

коледжі створено відділ кар’єри та працевлаштування студентів та 

випускників. 

Мета діяльності відділу - забезпечення аналізу попиту та пропозицій на 

ринку праці через налагодження зв’язків із закладами охорони здоров’я міста і 

області та державними установами; залучення роботодавців до освітнього 

процесу; формування якостей молодого фахівця та адаптація його до сучасних 

вимог на ринку праці; координаційно-аналітична робота з підвищення 

конкурентоздатності та інформованості випускників медичного коледжу про 

стан та тенденції ринку праці з метою забезпечення максимальної можливості їх 

працевлаштування та кар’єрного росту. 

Базою працевлаштування в 2021 році стали  державні заклади медицини 

(лікарні, амбулаторії, станції швидкої медичної  допомоги, школи та дитячі 

садочки)  нашого міста та області та приватні (серед них аптеки, магазини 

оптики, стоматологічні, косметичні та масажні кабінети) 

До грудня 2021 року працевлаштовано в державних та приватних закладах 

медицини 81,6 %  випускників Кам’янського фахового медичного коледжу. 

З них  60 % в державних закладах і, відповідно, 21,6 %  в приватних 

медичних установах. Навчання у ЗВО продовжили 11,2% випускників , 

хотілось  відзначити, що більшість, продовжили освіту в напрямку медицини. 

Окрема категорія, 7,2 % - це випускники, що з тих чи інших причин не 

приступили до роботи. 

Оскільки ринок праці динамічний, відділ кар’єри та працевлаштування і 

зараз продовжує активну роботу. Роботодавці звертаються до коледжу та 

пропонують робочі місця як випускникам, так і здобувачам освіти 

бакалаврського рівня (позмінно), тому діє активна співпраця з кураторами 

випускних груп. 



Відділ науково-дослідної роботи студентів.  Гурткова робота 

     

Відділ науково-дослідної роботи студентів є структурним підрозділом 

Кам’янського медичного коледжу. Метою діяльності відділу є організація 

науково-дослідної роботи студентів Коледжу з метою використання отриманих 

знань у практичній діяльності майбутніх фахівців. 

Протягом року здобувачі освіти відвідували  20 гуртків та 5 спортивних 

секцій. Гуртковою роботою охоплено 63% студентів. 

 

ДАНІ ПРО ГУРТКОВУ РОБОТУ ТА НАУКОВУ ТВОРЧІСТЬ СТУДЕНТІВ 

за 2021-2022 навчальний рік 

Таблиця 25 
 

№ Назва 

навчального 

закладу, 

спеціальнос

ті 

К-сть 

викладачів-

керівників 

гуртків 

Загальна к-

сть студентів 

К-сть 

студентів, 

що 

займаються 

в 

предметних 

гуртках 

К-сть 

студентів, 

що 

займаються 

науково-

дослідницьк

ою роботою 

К-сть 

учасників  

ІІ туру 

конкурсу 

творчих 

робіт по 

регіону 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Кам'янськ

ий 

фаховий  

медичний 

коледж 

64 64 1002 100 417 42 59 6 27 2,7 

 

У 2021-2022 н.р. відділом продовжувалась співпраця з Дніпровським 

медичним університетом та Дніпровським медичним інститутом традиційної і 

нетрадиційної медицини в режимі онлайн. 

Протягом року здобувачі освіти займалися у 6 науково-дослідних гуртках, 

14 предметних гуртках та в 5 спортивних секціях. Різноманітність напрямів 

гурткової роботи, а саме предметні, національно-патріотичні, художньо-

естетичні, спортивні, валеологічні дозволяє здобувачам освіти обрати гуртки за 

інтересом. 

Робота у гуртках сприяє поглибленому вивченню дисциплін, спонукає до 

творчої роботи над певною науковою проблемою, допомагає виявити творчі 

здібності, кмітливість.  

У звітному періоді гуртківці вивчали різні актуальні питання: фактори, що 

підвищують ризик передчасних пологів в умовах пандемії для розробки 

профілактичних заходів;  вплив паління на стан слизової оболонки рота та ризик 

розвитку захворювань; вплив стану вегетативної нервової системи на 

формування захворювань серецево-судинної системи у підлітків коледжу; стан 

репродуктивного здоров'я у дівчат-підлітків; ризик виникнення серцево-

судинних ускладнень у пацієнтів, хворих на гіпертонічну хворобу ІІ-ІІІ стадій; 

роль збалансованого харчування та його вплив на фізичний стан студентів; 



виявлення груп ризику розвитку захворювань судин кінцівок у підлітків; 

структуру захворювань у вагітних, що впливають на перебіг пологів; займались 

пошуковою роботою: пошук архівних матеріалів про діяльність викладачів, 

лікарів, працівників та випускників коледжу різних поколінь; пошукова робота з 

медичною літературою; досліджували забезпечення прав людини у сфері 

охорони здоров’я. 

Викладачі та здобувачі освіти коледжу брали участь у: 

- ІІ Регіональній науково-практичній конференції «Стратегія розвитку вищої 

медсестринської освіти», Львівська медична академія ім.А.Крупинського м. 

Львів (Брилевич О.А., Якубович Н.О., Миршавка Л.І., Вільгусевич В.Ф., 

Борощук В.О.); 

- Всеукраїнській дистанційній науково-практичній конференції «Інновації 

медичної освіти: перспективи, виклики та можливості», медичний фаховий 

коледж ЗДМУ м. Запоріжжя (Лагун А.І., Балабас В.Г., Голуб П.П., Клименкова 

С.В., Зюкіна А.П., Лавецька О.В., Петріщева С.А., Козлова О.В.); 

-  III Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Integration of 

Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates», м. 

Дніпро (Лавецька О.В.); 

- ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні перспективи 

розвитку стоматології через призму наукових досліджень молодих вчених», 

КЗВО «Рівненська медична академія» РОР» (Заплавна Т.Ю., Нєженцева А. Є., 

Євдаш М.Л., Носач О.В., Максудов Я.І., Лагун А.І., Балабас В.Г.); 

- Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні напрями розвитку 

сучасних медичних та фармацевтичних наук», Організація наукових медичних 

досліджень «Salutem», м. Дніпро (Лясота А.С.,  Гнілицька Г.В., Горб О.М.);                                                                           

- ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні 

питання медико-біологічних і фармацевтичних наук», Житомирський базовий 

фармацевтичний фаховий коледж ЖОР, м. Житомир (Міханошина Г.А., 

Щигорцова О.В.); 

- ХІІ Всеукраїнській науково-методичній інтернет-конференції «Фаховий 

молодший бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та 

перспективи у майбутньому», КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 

м. Суми (Харченко С.Є., Лавецька О.В., Бузажи І О.); 

- ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Безпечне 

освітнє середовище, як основа створення  

ефективної системи безперервної освіти», Чернівецький.фаховий медичний 

коледж, м. Чернівці (Бондаренко Л.Г., Бондаренко В.Р.); 

- ІІІ Всеукраїнській науково-практичній internet-конференції «Трансформаційні 

процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника», 

КЗВО «Рівненська медична академія» РОР», м. Рівне (Клименкова С.В., Чех 

А.А.); 

- Регіональна конференція з математики «Практичне застосування математики та 

математичні методи розв’язки практичних задач сучасності» (Заплавна Т.Ю., 

Сотникова О.М.); 

- Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика (Петріщева 

С.А.); 



- Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді 

ім. Тараса Шевченка (Куцевол О.П.); 

Студентами-гуртківцями проведено у коледжі: 

- Інтегроване засідання гуртків з Історії України та Правознавства «Славетні 

жінки України» (керівники Іванова К.С., Лавецька О.В.); 

- Краєзнавчий спортивно-патріотичний захід до Дня захисника України «Хай 

живе козацька воля!» (керівники Лавецька О.В.,Тропко Л.І., Худолєєва Л.В., 

Чучка Н.П.); 

- Літературна вітальня «Від Нестора Літописця до сучасності» в межах 

соціального проекту «Секрети зацікавленого читача»  (керівник Петріщева С.А.); 

- Оглядова екскурсія «Історія Кам’янського медичного коледжу» (керівник 

Харченко С.Є.); 

- Історичний альманах «День пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 р.р.»  

(керівник Циганок В.О.); 

- Фольклорне свято «Від Святвечора до Водохреща» (у рамках етнографічного 

культурно-просвітницького проекту «Від народу набираємося сили») (керівники 

Соснова В.А., Куцевол О.П., Петріщева С.А.); 

- Скайп – зустріч до Дня Соборності України «Соборність держави – єднання 

народу» на базі міської центральної бібліотеки імені Т.Г. Шевченка (керівники 

Харченко С. Є., Циганок В.О., Лавецька О.В.); 

- Бліц – вікторина до Дня Європи «20 питань про Європу» (керівники Козлова 

О.В., Лончук Н.В.); 

- Диліжанс – кафе: конкурс ерудитів з англійської мови (керівник Козлова О.В.); 

- Коледжна конференція «Раціональна рухова активність, як фактор зміцнення 

здоров’я та профілактики захворювань у студентів» (керівники Худолєєва Л.В. 

Тропко Л.І. Чучка Н.П.); 

- Коледжна конференція «Сучасні наукові інновації у світі точних наук» (Попова 

Л.В., Ляшенко Н.Ю., Заплавна Т.Ю.,) 

- Коледжна конференція «Перша медична допомога пораненим в бою» (Тулупов 

О.В.); 

- Загальноколеджна конференції з інформатики: «Новітні досягнення в світі 

комп’ютерних технологій» Попова Л.В., Ляшенко Н.Ю.,) 

- Коледжна конференція «Фізика в нашому житті» (Сотникова О.М., Ляшенко 

Н.Ю.); 

- Студентська конференція «12 подвигів Аспірину», «Сучасні технології в 

медицині і фармації» (керівник Кліменкова С.В.);  
- Соціальний проект «Репродуктивне здоров’я молоді – майбутнє незалежної 

України» (Брилевич О.А. Кущ О.Ф. Єгорова К.І., Якубович Н.О, Верник Г.Г.) 

- Круглий стіл «Коронавірус: проблеми та перспективи» (Брилевич О.А., Єгорова 

К.І., Кривошапко Л.О.); 

- Відкрите засідання гуртка з педіатрії: «Здорова родина – здорова дитина» 

(керівник Романова Д.А.); 

- Круглий стіл «Дизайн посмішки очима зубного техніка» (керівник Бєлянінова 

Н.Є.). 



Здобувачі освіти-гуртківці брали участь в олімпіадах, конкурсах, змаганях; 

у проведенні тижнів циклових комісій, профорієнтаційній роботі серед 

учнівської молоді міста. 

 

Організаційно-методична робота 

 

Педагогічний колектив КЗ «КФМК» ДОР» працює над єдиною 

методичною проблемою «Високоякісна професійна підготовка 

конкурентоспроможних медичних працівників відповідно до міжнародних 

медичних настанов». 

Надруковано у  навчально-методичному журналі «Фахова передвища 

освіта» №1-2, статті: Тимченко Т.М. «Портрет в інтер’єрі сучасної медицини. 

Кам’янському медичному коледжу – 90!», Тимченко Т.М. «І цілого світу замало: 

у чому цінність міжнародного співробітництва в освітньому процесі», Василенко 

Є.П., канд. мед. наук,  Шостак С.І., Клименкова С.В. «Шляхи мотивації 

сучасного студента до самостійного навчання», Зюкіна А.П., Соснова В.А. 

«Сучасний освітній простір і студентська молодь в ньому». 

У 2021-2022 н. р.  узагальнено досвід роботи викладача анатомії та 

фізіології Бондаренко Л.Г. з питання «Компетентний підхід як передумова 

підвищення ефективності проведення занять у закладі фахової передвищої 

освіти. Матеріали, які підготувала та опублікувала викладач, використовують 

колеги з коледжу та закладів фахової передвищої освіти області. 

Питання організації та результатів методичної роботи в коледжі 

заслуховуються на засіданнях педагогічної, адміністративної та методичної рад. 

Так, на засіданнях педагогічної ради розглядалися такі організаційні та 

методичні питання: 

- результати організації і проведення прийому здобувачів освіти у 2021 році 

та затвердження програми «Абітурієнт» на 2021-2022 н.р.; 

- підсумки роботи педагогічного колективу у 2020-2021 н.р. та шляхи 

підвищення конкурентоспроможності випускників; 

- про стратегію та перспективні напрями розвитку коледжу в 2021-2022 н.р.; 

- затвердження планів роботи на 2021-2022 н.р., графіку освітнього 

процесу; освітньо-професійних програм та навчальних планів за 

спеціальностями; 

- про організацію освітнього процесу під час пандемії COVID-19 та 

безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу; 

- упровадження  кращого педагогічного досвіду та інновацій у систему 

професійної підготовки зубних техніків; 

- про організацію та проведення навчальної, виробничої та 

переддипломної практик здобувачів освіти у 2021-2022  навчальному році; 

- про організацію науково-дослідної роботи в коледжі; 

- результати працевлаштування випускників 2021р.; 

- результати підготовки бакалаврів медсестринства за І семестр 2021-2022 

н.р.: проблеми та шляхи вдосконалення; 

- підсумки  переддипломної практики та атестації здобувачів освіти; 



- про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників коледжу; 

- аналіз профорієнтаційної роботи серед випускників 2022 року; 

- розвиток міжнародної співпраці та інтернаціоналізація; 

- формування безпечного освітнього середовища, запобігання булінгу в 

коледжі; 

- про стан охорони праці та пожежної безпеки в коледжі та заходи щодо їх 

вдосконалення; 

- про діяльність органів студентського самоврядування. 

На засіданнях адміністративної ради розглядалися наступні питання 

методичної роботи: 

-   особливості освітнього процесу у 2021-2022 н.р.; 

-   готовність навчально-методичної документації; 

-   стан оснащення баз практичного навчання; 

- матеріально-технічне та методичне забезпечення навчальних кабінетів та  

лабораторій; 

- стан роботи бібліотеки. Забезпеченість здобувачів освіти  навчальною 

літературою; 

- організація науково-дослідної, гурткової роботи та спортивних секцій; 

- реалізація плану адаптації здобувачів освіти нового набору; 

- про результати вхідного моніторингу знань із загальноосвітніх дисциплін 

здобувачів освіти нового набору; 

- про хід підготовки здобувачів освіти до ліцензійного іспиту Крок М, 

Крок Б; 

- про організацію та дієвість контролю за якістю освітнього процесу; 

- звіт керівника відділу підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Кам’янського фахового медичного коледжу; 

- аналіз роботи циклових комісій; 

- про хід підготовки викладачів до атестації; 

- підсумки рубіжної атестації; 

- безпечне освітнє середовище та психологічна підтримка здобувачів 

освіти; 

- підсумки виховної роботи у гуртожитку; 

- стан охорони праці, пожежної та електробезпеки, безпеки дорожнього 

руху в коледжі та виконання заходів щодо попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- про хід підготовки до атестації викладачів; 

- про хід підготовки до участі в чемпіонаті бригад ЕМД; 

- виконання графіку проведення відкритих заходів  за І півріччя 2021-2022 

н.р. та графіку взаємовідвідувань занять   викладачами; 

- стан ліквідації академічної заборгованості; 

- стан роботи зуботехнічних лабораторій; 

- звіт про виконання програми «Абітурієнт» у І семестрі 2021-2022 н.р.; 

- аналіз роботи навчальних кабінетів та лабораторій; 

- про стан методичного забезпечення дисциплін циклової комісії 

зуботехнічних дисциплін; 



- наслідки контролю занять викладачів та їх навчально-методичного 

забезпечення; 

- питання інтернаціоналізації та міжнародної співпраці; 

- стан успішності та аналіз відвідування занять здобувачами освіти; 

- стан підготовки до професійних конкурсів та участі здобувачів освіти в 

науково-дослідних студентських конференція; 

- виконання вимог до організації охорони праці та техніки безпеки; 

- аналіз відвіданих занять; 

- про підготовку та проведення засідання атестаційної комісії І рівня та 

атестацію педагогічних працівників; 

- організація роботи щодо підготовки здобувачів освіти до ДПА та ЗНО; 

- про готовність студентів до Державної підсумкової атестації (ЗНО) з 

загальноосвітніх дисциплін; 

- аналіз директорських контрольних робіт; 

- аналіз виконання комплексного плану роботи коледжу; 

- стан підготовки річного звіту за 2021-2022 н.р.. 

На засіданнях методичної ради розглядалися найбільш важливі питання 

організації та удосконалення методичної та навчально-виховної роботи у 

коледжі, впровадження інноваційних технологій, дистанційних форм організації 

освітнього процесу, контролю та координації роботи циклових комісій, аналіз 

результатів заходів з підвищення професійної майстерності викладачів коледжу: 

- визначення напрямків роботи викладачів над реалізацією головної 

методичної проблеми; 

- закріплення викладачів-наставників за викладачами-початківцями; 

- про підготовку педагогічних працівників до атестації;  

- про узагальнення передового педагогічного досвіду; 

- рекомендації головам циклових комісій щодо планування роботи  та 

оформлення навчально-методичної документації; 

- про організацію гурткової та науково-дослідної діяльності здобувачів 

освіти в коледжі; 

- про підвищення кваліфікації викладачів коледжу в 2021 – 2022 

навчальному році: результати та перспективи; 

- про підготовку до обласної методичної ради; 

- про підготовку до акредитації освітньо-професійної  програми 

Стоматологія ортопедична; 

- про особливості організації та проведення освітнього процесу в умовах 

карантинних обмежень; 

- звіт голів циклових комісій про роботу викладачів щодо укладання 

методичних матеріалів для проведення директорських контрольних робіт для 

здобувачів освіти за ступенями фахового молодшого бакалавра (молодшого 

спеціаліста), бакалавра; 

- про роботу Школи викладача-початківця; 

- звіт голів циклових комісій  за результатами взаємовідвідування занять 

(аналізи відвіданих занять); 

- звіт голів циклових комісій про результати директорських контрольних 

робіт; 



- обговорення та аналіз проведених відкритих занять та заходів: досвід, 

проблеми, перспективи; 

- розгляд та затвердження методичних розробок викладачів; 

- презентація методичних напрацювань викладачів, які атестуються в 

поточному навчальному році; 

- звіт про підвищення кваліфікації викладачів коледжу за 2021 – 2022 рр.;  

- звіт голів циклових комісій про  роботу викладачів щодо поліпшення 

якості практичного навчання здобувачів освіти в Кам’янському фаховому 

медичному коледжі; 

- аналіз роботи викладачів - наставників із  викладачами - початківцями; 

- обговорення та аналіз проведених тижнів циклових комісій, об’єднаних 

засідань циклових комісій, відкритих занять та заходів; 

- аналіз результатів  оцінювання діяльності викладачів та циклових комісій у 

2021 – 2022 навчальному році (рейтинг); 

- аналіз результативності участі студентів Кам’янського фахового 

медичного коледжу в регіональних та обласних заходах, конкурсах, змаганнях; 

- аналіз активності викладачів у 2021 – 2022 навчальному році; 

- підведення підсумків роботи методичної ради за 2021 – 2022 навчальний 

рік; 

- надання рекомендацій щодо планування на 2022 – 2023 навчальний рік. 

 Циклові комісії застосовують різні форми роботи: засідання, сумісні 

засідання, тижні, відкриті заняття та заходи, взаємовідвідування занять 

викладачів, конференції, брейн-ринги, дебати, ревю, майстер – класи, форуми, 

презентації, онлайн - мандрівки, батли, престиж - конкурси тощо. 

З метою вирішення актуальних питань, спільних для різних циклових 

комісій, відпрацювання єдиного підходу до розв’язання конкретних проблем, в 

коледжі проводяться сумісні засідання циклових комісій. У звітному періоді на 

цих засіданнях обговорювалися питання: 

- єдині підходи при вивченні питань обстеження пацієнтів та оцінки 

результатів (циклових комісій  сестринська справа, терапії та хірургії, клінічних 

дисциплін, медсестринства); 

- вплив емоційного компоненту на ефективність навчання в медичному 

коледжі (циклової комісії гуманітарних та соціально економічних дисциплін  та 

циклової комісії зуботехнічних дисциплін); 

-  методичний арсенал для підготовки майбутнього фахівця – медика 

(циклової комісії природничо-наукових дисциплін та циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін). 

На високому методичному рівні було організовано та проведено засідання 

обласної методичної ради з питання «Сучасні підходи до організації освітнього 

процесу з підготовки фахівців у медичному коледжі», на якому були 

представлені узагальнені матеріали з досвіду роботи педагогічного колективу 

Кам’янського фахового медичного коледжу:  

- Організаційні засади управління якістю освітньої діяльності в медичних 

коледжах – питання висвітлила Лончук Наталія Василівна, заступник директора 

з навчальної роботи; 



- Сучасний інформаційний простір закладу освіти: перспективи розвитку та 

шляхи реалізації – інформацію представила керівник інформаційної служби 

зв’язків  з громадськістю, викладач анатомії та фізіології Бондаренко Людмила 

Григорівна; 

- Особливості організації освітнього процесу за ОПП Сестринська справа 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – питання окреслила Попова 

Вікторія Анатоліївна, завідувач навчально-виробничої практики; 

- Актуальні питання інтернаціоналізації, міжнародної співпраці та науково-

дослідної роботи здобувачів освіти - проаналізувала керівник відділу науково-

дослідної роботи Клименкова Світлана Валеріївна; 

- Досвід викладання вибіркових дисциплін при підготовці бакалаврів 

медсестринства - представила викладач Основ медсестринства, магістр 

медсестринства Попова Олена Володимирівна; 

- Механізми консультативної та соціальної підтримки здобувачів освіти - 

інформацію виклала заступник директора з виховної роботи, викладач-методист 

Соснова Валентина Анатоліївна. 

Особливий акцент на інноваційних підходах до організації роботи здобувачів 

освіти на заняттях було представлено на відкритому практичному занятті з 

анатомії людини за темою: «Анатомія головного мозку», яке провела 

Бондаренко Людмила Григорівна. Інформація та відгуки про відкрите заняття 

представлено на сайті коледжу. Високу оцінку проведеному заняттю дали 

педагогічні працівники із фахових медичних коледжів Дніпропетровської 

області (до перегляду заняття було приєднано 49 колег з різних закладів фахової 

передвищої освіти). 

Активною формою підвищення фахової майстерності викладачів є участь у 

конференціях, круглих столах, семінарах. Тож викладачі коледжу беруть 

активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, медичних 

форумах, проектах тощо. 

Науково-методична та просвітницька діяльність викладачів Кам’янського 

фахового медичного коледжу представлена також на шпальтах фахових 

періодичних видань та у збірках матеріалів конференцій, семінарів, квестів тощо  

У межах творчого проекту «Методична панорама викладачів Кам'янського 

фахового медичного коледжу» надруковано статті та методичні матеріали: 

- Бондаренко Л.Г. «Впровадження інноваційних технологій для 

стимулювання розвитку інтелектуального і творчого потенціалу студентів та 

формування їх життєвих компетентностей в процесі вивчення дисциплін 

природничо - наукового циклу» (об’єднане засідання циклових комісій 

загальноосвітніх дисциплін та природничо-наукових дисциплін, листопад, 

2021р.) 

- Могіна Н.В., Бондаренко Л.Г. «Біологія сьогодення та майбутнього» 

(регіональна конференція з біології, березень, 2022 р.) 

- Клименкова С.В. «Організація науково-дослідної роботи у Кам’янському 

фаховому медичному коледжі» (педагогічна рада Кам'янського фахового 

медичного коледжу, листопад, 2021р.) 



- Зюкіна А.П. «Мотивація – ефективна складова в професійній підготовці 

зубних техніків» (педагогічна рада Кам'янського фахового медичного коледжу, 

листопад, 2021р.) 

- Бузажи І.О., голова наркопосту, доповідь на тему «Особливості освітнього 

процесу в карантинних обмеженнях» (обласна методична рада,листопад, 2021р.); 

- Ляшенко Н.Ю. «Фізика як світоглядна, методологічна і загально наукова 

основа майбутнього фахівця-медика» (об’єднане засідання циклових комісій 

загальноосвітніх дисциплін та природничо-наукових дисциплін, листопад 

2021р.) 

- Чучка Н.П. «Фізичне виховання як основа професійного становлення 

майбутнього фахівця-медика» (об’єднане засідання циклових комісій 

загальноосвітніх дисциплін та природничо-наукових дисциплін, листопад 

2021р.) 

- Сухорукова Л.А. «Особливості мотиваційно ціннісного ставлення студентів 

- медиків до занять фізичною культурою» (збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції «Result sof modezn seientific researe hahd 

development, Мадрід, Іспанія, січень 2022 р.) 

- Сухорукова Л.А. «Здоровий спосіб життя бакалаврів медичних коледжів як 

умова успішної міжособистісної професійної взаємодії» (збірник матеріалів VІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Topical is snesof modern science, 

society and education», Харків, січень 2022 р.) 

- Сотникова О.М. «Підвищення кваліфікації викладачів Кам'янського 

фахового медичного коледжу: результати, проблеми» (методична рада 

Кам'янського фахового медичного коледжу, січень 2022 р.) 

- Брилевич О.А. «Дієво відповімо на виклики часу» (Львівська медична 

академія ім. А. Крупинського, жовтень 2021р.) 

- Петріщева С.А. «Специфіка супроводу осіб з особливими освітніми 

потребами в закладах фахової передвищої освіти» (регіональне методичне 

об’єднання  практичних психологів та соціальних педагогів закладів фахової 

передвищої освіти м. Кам’янське, лютий 2022 р.)  

-  Зюкіна А.П., Заплавна Т.Ю., Бєлянінова Н.Є. «Упровадження кращого 

педагогічного досвіду та інновацій в систему професійної підготовки зубних 

техніків» (педагогічна рада, листопад 2021 р.) 

- Лагун А.І., Томаш Ю.А., Заплавна Т.Ю.,  «Клініко-лабораторні етапи 

виготовлення часткового знімного протеза» (науковий лекторій, лютий 2022 р.) 

- Бєлянінова Н.Є., «Професійна безпека в роботі зубного техніка» (круглий 

стіл, лютий 2022 р.) 

- Кущ О.Ф., Бузажи І.О., Романова Д.А., «Профілактика захворювань,  

що передається статевим шляхом», (інформдайджест серед молоді міста, 

протягом навчального року) 

- Кущ О.Ф., Бузажи І.О.,Романова Д.А.,«Психологічні та соціальні проблеми 

самореалізації здобувачів освіти» (педагогічний семінар, травень, 2022 р. 

- Бузажи І.О., Кущ О.Ф., Хейлік В.В., Романова Д.А., «Кулінар - шоу  для 

немовлят» (у рамках тижня циклової комісії клінічних дисциплін, листопад, 2021 

р.) 



- Заплавна Т.Ю., Братусь Є.П., «Проведення майстер-класів як ефективний 

засіб формування професійних компетентностей студентів», (педагогічний 

семінар, квітень, 2022 р.) 

- Якубович Н.О., Верник Г.Г., «Участь у міжнародних і Всеукраїнських 

медичних та освітніх проектах як засіб професійного зростання викладачів», 

(педагогічний семінар, травень, 2022 р.) 

- Лагун А. І., кандидат медичних наук, методична панорама досліджень 

здобувачів освіти з теми «Вплив паління на виникнення захворювань тканин» 

(засідання циклової комісії медсестринства, жовтень, 2021 р.) 

- Носар А. Є., кандидат медичних наук, методична панорама досліджень 

здобувачів освіти з теми «Виявлення ранніх симптомів патології венозної 

системи нижніх кінцівок у підлітків», (засідання циклової комісії 

медсестринства, жовтень, 2021 р.)- 

- Вільгусевич В.Ф., кандидат медичних наук, доцент, методичні матеріали 

«Вивчення ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих на 

гіпертонічну хворобу ІІ-ІІІ стадій», (засідання циклової комісії медсестринства, 

жовтень, 2021 р.) 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

за 2021 – 2022 навчальний рік 

Таблиця 26 

 

Навчальн

ий заклад 
Рік 

К-сть 

відкр

итих 

занят

ь та 

заході

в 

К-сть 

методроз

робок, 

рекоменд

ацій 

Вивчений та 

впроваджений передовий 

педагогічний досвід 

К-сть 

виданих 

статей 

В 

газет

ах 

В 

журн

алах 

 

Кам'янськ

ий 

фаховий  

медичний 

коледж 

2021 – 

2022 

навч. 

рік 

27 51 

Триває удосконалення 

досвіду роботи викладача 

анатомії Бондаренко Л.Г. з 

питання «Компетентнісний 

підхід як передумова 

підвищення ефективності 

проведення занять у закладі 

медичної освіти» (2 рік) 

16 34 

 

Кількість 

виданих 
Прорецензовано 

Склад

ено 

навчал

ьних 

програ

м 

Прорецен

зовано 

навчальн

их 

програм 

посі

бни

ків 

підру

чни-

ків 

підруч

ників 

посібн

иків 

методро

зробок 

рекоме

ндацій 

Навча

льних 

планів 

- - - 17 27 32 3 23 23 



 

  

З метою створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб 

та інтересів здобувачів освіти, включаючи надання можливостей для 

формування індивідуальної освітньої траєкторії, циклові комісії проводили 

протягом 2021-2022 н. р.було проведено тематичні тижні та тижні циклових 

комісій: 

- гуманітарних та соціально-економічних дисциплін «Освіта – скарб, 

праця – ключ до нього» (Цицерон) (березень, 2021р.); 

- тиждень академічної доброчесності (жовтень, 2021 р.); 

- тиждень правових знань «У силу знань» (грудень, 2021р.); 

- загальноосвітніх дисциплін «У світі цікавих наук» (лютий 2022р.); 

- тиждень фізичного виховання «З спортом дружити – здоровим бути!» 

(лютий, 2022р.); 

- природничо-наукових дисциплін «Per aspera ad astra» («Крізь терни до 

зірок» (квітень, 2022р.); 

- сестринської справи «Здоровий спосіб життя» (травень, 2022р.); 

- клінічних дисциплін «Актуальні проблеми сьогодення: ендокринна 

патологія у дітей та підлітків» (листопад, 2021 р.); 

- терапії та хірургії «Школа здоров’я» (грудень, 2021 р.); 

- медсестринства (сумісно з ЦК терапії та хірургії) «Марафон здоров’я» 

(грудень, 2021 р); 

- зуботехнічних дисциплін « Шлях до досконалості в роботі зубного 

техніка - це стиль,  надійність, функціональність» (лютий, 2022 р.) 

Тижні циклових комісій проводились в онлайн форматі: конференції,  

відкриті засідання гуртків, ерудит - конкурси, альманахи, огляд презентацій, 

науковий лекторій, скап - зустрічі (телеміст), флешмоб, мовний марафон, он - 

лайн подорожі, тощо. 

Протягом звітного періоду були проведені різноманітні відкриті заходи, 

серед яких: 
 

- конкурс з анатомії, фармакології, медичної біології «Per aspera ad astra» 

(«Крізь терни до зірок») – викладачі Бондаренко Л.Г., Могіна Н.В.,  

Майстренко О.Ю.,  Сотник В.Л., (квітень, 2022 р.); 

- конкурс стіннівок «Здоровим бути здорово!» - викладачі фізичного виховання 

(вересень, 2022р); 

- конкурс «Виготовлення ватно-марлевих пов’язок» до Дня цивільного захисту - 

викладач Тулупов О.В., (вересень, 2022 р.); 

- конкурс стіннівок «Безпека в інтернеті» - викладачі Попова Л.В., Ляшенко 

Н.Ю., (лютий, 2022 р.); 

- відкриття загально коледжної спартакіади - викладачі фізичного виховання 

(вересень, 2021р); 

- спортивно - патріотичний батл «Шляхами козацької слави» - викладачі 

Худолєєва Л.В, Тропко Л.І., Чучка Н.П. (жовтень, 2021р); 



- огляд - конкурс студентських проектів: «Олімпійська слава 

Дніпропетровщини» - викладач Сухорукова Л.А. (лютий, 2022р); 

- спортивна вікторина «Знавці спорту» - викладач Сухорукова Л.А. (лютий, 

2022р.); 

- конкурс стіннівок «Я обираю спорт» - викладачі фізичного виховання (лютий, 

2022р.); 

- до Дня Збройних Сил України відбулась зустріч з учасником бойових дій 

Бровар В.М., проведена вікторина «Що я знаю про армію?» - Тулупов О.В., 

Сухорукова Л.А. (грудень, 2021 р.); 

- студенти медичного коледжу  брали участь у міському заході  «Молодіжно – 

спортивна руханка «SPORT  LIFE», присвяченому 270 - річчю від дня 

заснування  міста - викладачі фізичного виховання (вересень, 2020 р. ); 

- брали участь у спортивно – масовому  танцювальному заході «Місто єднає 

молодь» - викладачі фізичного виховання (квітень, 2021р); 

- збірна команда юнаків брала участь «Молодіжних іграх» серед молоді міста, 

де посіли ІІІ місце - викладачі фізичного виховання (лютий, 2022 р.); 

- студентський науковий лекторій: «Сучасні наукові інновації у світі точних 

наук» - викладачі Ляшенко Н.Ю., Заплавна Т.Ю., Попова Л.В., Сотникова 

О.М. (лютий,  2022 р.); 

- спортивний марафон: «Зі спортом дружити – здоровим бути!»- викладачі 

фізичного виховання, (лютий, 2022 р.); 

- огляд – конкурс студентських проєктів: «Олімпійська слава 

Дніпропетровщини» - викладачка Сухорукова Л.А., (лютий, 2022 р.); 

- оглядові екскурсії: «Історія Кам'янського медичного коледжу» для студентів 

нового набору викладачки Харченко С.Є., Лавецька О.В.,  (вересень, 2021р.); 

- засідання історичного гуртка «Історія України» за темою «Україна і ми – 

єдині», присвячене 30 - річчю незалежності України – викладачі історії 

України Харченко С.Є, Лавецька О.В., Циганок  В.О., (вересень, 2021р.); 

- читання улюблених поезій Олени Теліги, присвячене 80-м роковинам трагедії 

у Бабиному Яру – викладачки Куцевол О.П., Петріщева С.А.,  

- Соснова В.А., (вересень, 2021р.); 

- краєзнавчий спортивно-патріотичний захід з «Хай живе козацька воля» - 

викладачка Лавецька О.В. сумісно з викладачами фізичної культури, (жовтень, 

2021р.); 

- quiz диктант серед студентів І-го курсу «Минуле поважаймо, майбутнє 

плануємо (сторінками історії медичного коледжу)» - викладачки Соснова В.А., 

Петріщева С.А., Куцевол О.П., (жовтень, 2021р.); 

- усі викладачі коледжу брали  активну участь та долучили студентів до заходів 

в рамках тижня академічної доброчесності, (жовтень, 2021р.); 



- до святкування 90-річчя Кам’янського фахового медичного коледжу серед 

студентів першого курсу було проведено конкурс електронних презентацій з 

англійської мови під назвою “Kamianske Professional Medical College. On the 

way to the century” - викладачки Козлова О.В., Лончук Н.В., (жовтень, 2021р.); 

- Коваленко Я.В. – на сайті коледжу створила активний кабінет онлайн - 

допомоги практичного психолога, де протягом року консультує як студентів 

так і кураторів навчальних груп, та викладачів, (жовтень, 2021р.); 

- І етап Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка  на тему «Я не турист у ріднім 

краї, не мовчазний спостерігач..» (Максим Рильський) - викладачки Соснова 

В.А., Куцевол О.П., Петріщева С.А., (листопад, 2021 р.); 

- засідання гуртка «Історія України» у форматі  історичного  альманаху  « День 

пам’яті жертв Голодомору 1922 – 1933 рр.» - викладачі  Циганок В.О. та 

Харченко С.Є., (листопад, 2021 р.); 

- правові читання «Юридична і моральна відповідальність медичних 

працівників» - викладачка Лавецька О.В., (листопад, 2021р.); 

- інформ - дайджест «10 грудня – Міжнародний день прав людини» - 

викладачка Лавецька О.В., (листопад, 2021р.); 

- онлайн - урок у співпраці з міською бібліотекою «Озброєний – захищений: 

дезінформація та маніпуляції», де здобувачі освіти мали можливість 

поспілкуватися з директором Кам’янського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Андрієм Дишлюком, (листопад, 

2021р.); 

- етнографічний  культурно - просвітницький  проект «Від народу набираємося 

сили», фольклорне свято «Від святвечора до Водохреща» - викладачки  

Куцевол О.П., Петріщева С.А., Соснова В.А., (січень, 2022 р.); 

- об’єднана скайп - зустріч до Дня Соборності України «Соборність держави – 

єднання народу» на базі міської центральної бібліотеки ім. Т. Шевченка - 

викладачі Лавецька О.В., Циганок В.О., Харченко С.Є.,(січень, 2022 р.); 

- 22 січня команда здобувачів освіти Кам’янського фахового медичного 

коледжу «Прометей» взяла участь в інтелектуальному змаганні «Брейн - ринг 

до  Дня Соборності України» серед студентів навчальних закладів міста - 

викладачі Харченко С.Є., Лавецька О.В., Циганок В.В., (січень, 2022 р.); 

- година патріотичного вірша «Моя незалежна Вкраїнонька»  - викладачки 

Соснова В.А., Куцевол О.П., Петріщева С.А., (лютий, 2022р.); 

- інтегрована година спілкування: історія України та всесвітня історія «Внесок 

Українського народу у перемогу над нацизмом», відбувся захист презентацій - 

обговорення викладачі історії, (травень, 2022р.); 

- флешмоб до Дня вишиванки - викладачі історії, (травень, 2022р.); 



- засідання круглого столу історичного гуртка «Спадщина» за темою: «Вічний 

лютий: паралелі Другої світової війни та агресії Росії проти України». Гасло 

заходу: «Міць наших Збройних Сил є запорукою існування України, вільного 

життя кожного з нас» - викладачі історії України (травень, 2022р.); 

- година творчості «Незламні»:  презентація сучасного українського музичного 

мистецтва (пісні про війну) - викладачі Харченко С.Є., Іванова К.С., Лавецька 

О.В., Циганок В.О., (травень 2022 р.); 

- до Дня Європи - тематичне засідання «Віртуальні подорожі столицями 

Європейських країн», захист проектів «Бізнес - культура країн Європи» - 

викладачі Іванова К.С., Козлова О.В. (травень 2022р.); 

- викладачі циклової комісії медсестринства та здобувачі освіти першого 

(бакалаврського) рівня, захід  для фахівців з медсестринства «Школа 

вакцинації для медсестр», (листопад, 2021 р.); 

- відкрите засідання гуртка з педіатрії: «Здорова родина – здорова дитина» - 

викладачка Романова Д.С., (листопад, 2021 р.); 

- Новорічний вернісаж випускників «Навчання – це не ті дні, які пройшли, а ті, 

що запам’яталися» - викладачки Кущ О.Ф., Єгорова К.І., Бузажи І.О., 

Лавецька О.В., (листопад, 2021 р.); 

- круглий стіл здобувачів освіти та учнів ліцейних класів «Профілактика 

захворювань, що передаються статевим шляхом» - викладачки Кущ О.Ф., 

Бузажи І.О., Романова Д.А., (лютий - березень, 2022 р.); 

- круглий стіл «Дизайн посмішки очима зубного техніка» - викладачка 

Бєлянінова Є.П., (лютий, 2022 р.); 

- соціальний проект: майстер – клас з планування сім’ї «Репродуктивне здоров'я 

молоді – майбутнє України» - викладачі Якубович Н.О., Кущ О.Ф., Верник 

Г.Г., Брилевич О.А., Єгорова К.І., (протягом року); 

- науковий лекторій «Клініко-лабораторні етапи виготовлення часткового 

знімного протеза» - викладачі Лагун А.І., Томаш Ю.А., Заплавна Т.Ю., 

Бєлянінова Є.П., (лютий, 2022 р.); 

- круглий стіл «Професійна безпека в роботі зубного техніка» - викладачка 

Бєлянінова Є.П., (лютий, 2022 р.); 

- круглий стіл між здобувачами освіти: 

- ІІІ курсу ОПП «Лікувальна справа» на тему «Актуальні проблеми 

сьогодення: профілактика цукрового діабету серед дітей та підлітків»; 

- ІV курсу ОПП «Акушерська справа» на тему «Профілактика 

професійного вигорання» - викладачки Кущ О.Ф., Бузажи І.О., Романова Д.А., 

(листопад, 2021 р.); 

 Значну роботу провели викладачі Кам’янського фахового медичного 

коледжу по залученню студентів І і ІІ курсу до участі у Всеукраїнських онлайн 

олімпіад, що проводила освітня фундація Всеосвіта: 

- з дисципліни «Історія України» та «Всесвітня історія»: брали участь 14 

студентів (викладачі Харченко С.Є., Лавецька О.В., Циганок В.О.); 



- з дисципліни «Географія» брали участь 7 студентів (викладач Іванова К.С.); 

- з дисципліни «Англійська мова» брали участь 5 студентів (викладачка 

Козлова О.В.); 

- з дисципліни «Математика» брали участь 13 студентів (викладачки 

Сотникова О.М., Заплавна Т.Ю.); 

- з дисципліни «Біологія та екологія» брали участь 19 студентів (викладачі 

Могіна Н.В., Майстренко О.Ю.); 

- з дисципліни «Хімія» брали участь 6 студентів (викладач Чертова Л.А.); 

- збірна команда коледжу - участь у змаганнях «Молодіжних іграх» серед 

молоді міста, де посіли ІІІ місце (викладачі фізичного виховання Тропко Л.І., 

Сухорукова Л.А., Чучка Н.П., Худолєєва Л.В.). 

Впродовж 2021-2022 навчального року викладачі коледжу проводили 

студентські науково-практичні конференції та готували здобувачів освіти до 

участі у всеукраїнських, обласних і регіональних студентських конференціях. 

 Мета цього виду діяльності – формувати науковий світогляд, сприяти 

молодим творчим особистостям в опануванні методології і методів наукового 

пошуку. Тож  здобувачі освіти були активними учасниками конференцій, де під 

керівництвом своїх наставників здобували перший досвід публічних виступів: 

- внутрішньоколеджна конференція «Пізнавальна наука анатомія» 

(викладач Бондаренко Л.Г); 

- регіональна конференція «Біологія сьогодення та майбутнього» 

(викладач Могіна Н.В.); 

- внутрішньоколеджна науково-практична конференція «12 подвигів 

Аспірину у порятунку людства» (викладачі Клименкова С.В., Міханошина Г.А., 

Щигорцова О.В.); 

- внутрішньоколеджна  конференція «Перша медична допомога 

пораненим у бою» (викладач Тулупов О.В.); 

- внутрішньоколеджна студентська конференція «Сучасні наукові 

інновації у світі точних наук» (фізика, інформатика, викладачі Сотникова О.М.,  

- Заплавна Т.Ю., Попова Л.В.); 

- внутрішньоколеджна конференція: «Раціональна рухова активність, 

фактор зміцнення здоров’я та профілактики захворювань у студентів» (викладачі 

Тропко Л.І, Худолєєва Л.В., Чучка Н.П.); 

- регіональна конференція з фізики(викладачі Ляшенко Н.Ю, Сотникова 

О.М.); 

- регіональна конференція з інформатики (викладачі Ляшенко Н.Ю,  

- Попова Л.В.); 

- внутрішньоколеджна конференція з інформатики «Новітні досягнення у   

світі комп’ютерних технологій» (викладачі Ляшенко Н.Ю, Попова Л.В.); 

- масовий захід здобувачів освіти разом з викладачами фізичного виховання 

брали участь у спортивно – «Молодіжно - спортивна руханка «Sport Life 2021»; 

- викладачі фізичного виховання  разом  зі здобувачами освіти організували 

та провели Флешмоб  до 90 - річчя Кам’янського медичного коледжу; 



- захід до Дня захисників та захисниць  України «Дякуємо. Пам’ятаємо...» з 

відвідуванням пам’ятника загиблим воїнам АТО/ООС (викладачі Тулупов О.В., 

Сухорукова Л.А.); 

- відкритий спортивно – патріотичний захід «Хай живе  козацька воля». 

(викладачі Худолєєва Л.В.,Тропко Л.І., Чучка Н.П.,); 

- внутрішньо коледжний конкурс фахової майстерності з медсестринства в 

педіатрії «З посмішкою про головне», (викладачі Кущ О.Ф., Бузажи І.О., 

Романова Д.А.); 

- внутрішньоколеджна студентська конференція «Профілактика 

професійного вигорання», (Кущ О.Ф., Бузажи І.О.); 

- круглий стіл: «Актуальність проблеми духовно – морального виховання на 

сучасному етапі очима здобувачів освіти»,(Кущ О.Ф., Бузажи І.О.,  

- Романова Д.С.); 

- внутрішньоколеджний конкурс фахової майстерності зі стоматології 

ортопедичної «Кращий за фахом», «Робота в єдиній команді-гарантія надійного 

результату», (викладачі Заплавна Т.Ю., Горб О.М.); 

- конкурс стіннівок до Дня стоматолога, (викладачі Заплавна Т.Ю., 

Бєлянінова Н.Є.); 

- науковий лекторій ТВЗП «Клініко - лабораторні етапи виготовлення 

часткового знімного протеза», (викладач Балабас В.Г.);  

- науково -  практична конференція «Професійна безпека в роботі зубного 

техніка», (викладач Балабас В.Г.);  

- внутрішньо коледжний конкурс фахової майстерності з медсестринства у 

внутрішній медицині та медсестринства в хірургії «Кращий за фахом», 

(викладачі Якубович Н.О., Вишневський В.О., Сушко С.М., Кікоть Ю.Г.); 

- науково – практична конференція «Науково – дослідна робота здобувачів 

освіти як інструмент підготовки медичних сестер до протидії серцево – 

судинним захворюванням», (викладачі Якубович Н.О., Верник Г.Г.); 

- студентська конференція «Профілактика повітряно-крапельних інфекцій», 

(викладачка Попова В.А.); 

- соціальний проект «Репродуктивне здоров'я молоді – майбутнє незалежної 

України» (сумісно з ЦК Сестринська справа), (викладачки Брилевич О.А., 

Єгорова К.І., Кущ О.Ф., Якубович Н.О., Верник Г.Г.); 

- обласний  відкритий  захід «Панорама здобутків діяльності науково – 

дослідних гуртків у Кам'янському медичному коледжі» (сумісно з ЦК 

Сестринська справа), (викладачі Якубович Н.О., Кущ О.Ф., Кривошапко Л.О., 

Брилевич О.А., Верник Г.Г.); 

- внутрішньо коледжний конкурс фахової майстерності з медсестринства 

«Кращий за фахом», (викладачі Якубович Н.О., Кущ О.Ф., Кривошапко Л.О., 

Брилевич О.А., Верник Г.Г.); 

- конкурс «Кращий за фахом»: «Шлях до досконалості в роботі зубного 

техніка – це стиль, надійність, функціональність», (викладачі Заплавна Т.Ю., 

Томаш Ю.А., Чернова С.В., Горб О.М.). 

 

 

 



Міжнародна академічна мобільність 

 

Одним із напрямків роботи педагогічного колективу коледжу є розвиток 

міжнародного партнерства між Кам'янським фаховим медичним коледжем і 

науковими спільнотами, що надає можливість здобувачам освіти та викладачам 

коледжу реалізувати свої права на міжнародну академічну мобільність, а саме: 

стимулювання і організаційна підтримка закордонних стажувань викладачів, 

здобувачів освіти, участь у міжнародних наукових конференціях, підтримка  

наукових публікацій тощо. 

Кам’янським фаховим медичним коледжем було проведено заходи для 

розширення міжнародного співробітництва, зокрема укладено угоди з 6-ма 

закордонними науковими спільнотами: між КЗ «КМФ» ДОР» та Колегіумом 

Мазовецького інноваційного університету (м. Сєдльце, Польща), Університетом 

економіки в Бигдощі (м. Бидгощ, Польща), Вищою Медичною Школою в 

Легніці (м. Легніца, Польща), Карконоською Державною Вищою Школою в 

Єленій Гурі (м. Єленя Гура, Польща), PANEVEZIO KOLEGIJA/UNIVERSITY OF 

APPLIED SCIENCES (Литва). 

 

Психологічна та соціальна підтримка 

 

У коледжі здійснюється постійний моніторинг рівня інформованості та 

наявності в учасників освітнього процесу механізмів психологічного захисту в 

разі конфліктних ситуацій, проводиться анкетування здобувачів освіти. 

Результати анкетування є у вільному доступі на офіційному сайті коледжу 

(розділ «Внутрішнє забезпечення якості освіти»). На офіційному сайті КЗ 

«КФМК» ДОР» у розділі «Правове виховання» є план заходів щодо запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в освітньому 

середовищі коледжу, план протидії булінгу; у розділі «Психологічна підтримка» 

- рекомендації психологічної служби педагогічним та науково-педагогічним 

працівникам коледжу.  

З метою підтримки психічного здоров'я студентів в коледжі працює  

соціальний педагог, практичний психолог, введено в дію посаду 

Уповноваженого з прав студентів (студентського омбудсмена) на громадських 

засадах - особу, на яку покладається виконання завдань із захисту прав та 

інтересів студентів коледжу. 

Окрім того, з метою захисту прав та інтересів студентів (у тому числі щодо 

сексуальних домагань та дискримінації) у коледжі створено комісію з 

врегулювання конфліктних ситуацій, до складу якої входять представники 

адміністрації, профспілкового комітету; Уповноважений з прав студентів; 

представники ради студентського співуправління коледжу; працює психологічна 

служба.  

Порядок звернень студентів, реєстрації заяв та повідомлень висвітлено на 

сайті коледжу med.cc.ua у розділі «Психологічна підтримка». 

У коледжі навчаються студенти пільгових категорій: 

-  38 студентів, які мають статус дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування,  



-  7 осіб та дітей з інвалідністю;  

-  2 студентіи з малозабезпечених сімей; 

-  6 студентів, що мають статус ВПО; 

-  15 дітей учасників АТО; 

-  6  дітей учасників АТО, які мешкають у гуртожитку ; 

-  1 студент, який має статус дитини шахтаря. 

Таким студентам приділяється особлива увага з боку адміністрації, 

викладачів та кураторів для виявлення умов життя, творчого духу, унікальності, 

вподобань, рівня знань та фізичного стану. Більшість з них беруть активну 

участь у художній самодіяльності, спортивно-масових заходах та предметних 

гуртках i секціях; заходах, що проводить Рада студентського співуправління 

спільно з профкомом коледжу. Студенти отримують усі виплати відповідно до 

чинного законодавства, їх забезпечено Єдиними квитками. 

У коледжі працює комісія з профілактики правопорушень. Для 

своєчасного прийняття заходів щодо запобігання правопорушень систематично 

вивчається стан справ, тенденції у молодіжному середовищі. Для цього 

адміністрацією та профкомом коледжу: 

 - здійснюється дієвий контроль за проживанням студентів у гуртожитку; 

- проводяться індивідуальні профілактичні бесіди зі студентами, 

схильними до скоєння правопорушень; 

- проводиться індивідуальна робота з батьками та батьківські збори з 

метою ефективного впливу на поведінку студентів, схильних до порушення 

дисципліни.  

За результатами анкетування студентів 91% оцінюють соціально-

психологічний клімат в освітньому просторі коледжу як комфортний. 

 

Студентське самоврядування, волонтерська діяльність 
 

 

Студентське самоврядування «КЗ «КФМК» ДОР» у своїй роботі керується 

Конституцією України, Законом України “Про вищу освіту” іншими 

нормативними документами. Засновано у 1989 році на паритетних умовах.  

Рада студентського співуправління коледжу складається з  наступних 

структурних підрозділів:  

- студентська рада гуртожитку; 

- волонтерський загін;  

- медіа-сектор; 

- спортивний сектор;  

- культурно-масовий сектор.  

Рада студентського співуправління проводить заходи щодо організації 

студентського дозвілля, співпрацює з Молодіжною радою міста; з міським 

центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; з молодіжними 

громадськими організаціями. Студенти коледжу постійно беруть участь у 

різноманітних заходах, які проводить управління молоді та спорту Кам`янської 

міської ради.  



Голова ради студентського співуправління, заступник голови, секретар 

ради обираються шляхом таємного голосування всіх студентів. Щорічно 

проводиться студентська конференція, яка є вищим органом студентського 

співуправління.  

У 2021-2022 н. р. головою ради студентського співуправління обрано 

студента  ІІІ курсу Кушніра Івана, заступником голови ради – студентку  ІІ курсу 

Садову Лідію, секретарем – Кондратюк Марію, студентку групи СС-7 Б/21 .   

У жовтні 2021 року до складу Молодіжної ради Кам’янського увійшло два 

представники від Кам’янського фахового медичного коледжу: Вікторія Рохтіна, 

гр. СС-15/18, член відділу науково-дослідної роботи; Віка Кошева гр. ЛС-2/20, 

керівник волонтерського загону.  

Нові члени Молодіжної ради отримали посвідчення від міського голови, а 

також склали символічну присягу. Після завершення урочистої частини члени 

Молодіжної ради обговорили основні напрями своєї діяльності, розглянули 

питання організації та проведення запланованих заходів. 

11 листопада 2021 року відбулося засідання Ради студентського 

співуправління онлайн. Було обговорено питання про заходи щодо запобігання 

поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Заслухали питання про  переможців 

конкурсу на кращий відеоролик до  тижня академічної доброченсості «Чесність 

починається з тебе». Підведено підсумки тижня відповідальності людини, участі 

в інтернет-флешмобі «5 відповідальних друзів» #дію_відповідально. Радою 

сплановано роботу на листопад: проведення заходів з нагоди Міжнародного дня 

студентів у коледжі, участь у міському урочистому  заході «Золоті – 90»  з 

нагоди  Дня студента. 

У жовтні-листопаді 2021 року  відбувся огляд-конкурс «Битва за ВИШ» 

серед закладів вищої освіти міста Кам’янське щодо організації виховної роботи 

та студентського самоврядування. Організаторами конкурсу виступили 

управління молоді та спорту міської ради спільно з громадською організацією 

«Фонд розвитку Кам’янського».  Мета конкурсу: підтримка та розвиток 

студентського самоврядування у місті Кам’янському, обмін досвідом серед 

закладів вищої освіти міста, стимулювання педагогічних та студентських 

колективів до творчої діяльності.  

За рішеннями комісії І місце виборов Кам’янський фаховий медичний 

коледж. Пам’ятний диплом та цінний подарунок переможцям вручили  

начальник управління молоді та спорту міської ради Едуард Коряк разом із 

директором громадської організації «Фонд розвитку Кам’янського» Максимом 

Чехутою. 

З нагоди Міжнародного Дня студента у Кам’янському пройшов святковий 

захід «Золоті – 90!». Подячний лист та цінний пам’ятний подарунок отримав 

Іван Кушнір, голова ради студентського співуправління Кам‘янського фахового 

медичного коледжу. 

Години спілкування «Голодомор – 1932-1933: причини та наслідки» 

пройшли в навчальних групах коледжу до 75-роковини та 100-річної трагедії 

українців. Здобувачі освіти підготували презентації, підібрали відеоматеріали до 

теми та долучилися до Всеукраїнської акції «Запали свічку». У бібліотеці 



коледжу членами предметного гуртка «Історія України»  разом з бібліотекарем 

Ніною Козорог оформлено тематичну виставку «Ми пам’ятаємо – ми сильні». 

Студенти коледжу – члени наукових та предметних гуртків, ради 

студентського співуправління взяли участь в історико-літературному альманасі 

«Вкраїна, двадцяте століття. І не рік, а криваве клеймо: «Тридцять три» разом з 

гуртківцями серед здобувачів освіти першого курсу. Під час зустрічі керівником 

предметного гуртка «Історія України» Світланою Харченко було наголошено, 

що занадто багато безіменних могил в Україні в наслідок голодоморів. Маємо 

згадати трагічне минуле, унеможливити духовну і соціальну руїну українського 

народу, повернути історичну справедливість, вшанувати та увічнити пам’ять 

убієнних голодомором 1932-1933 рр.  українців. Учасники історико-

літературного альманаху долучилися до Всеукраїнської акції пам’яті «Запалили 

свічку». 

12 здобувачів освіти Кам’янського фахового медичного коледжу взяли 

участь у молодіжному онлайн-проєкті  з неформальної освіти «100 хвилин для 

молоді». Організатор  проєкту – управління молоді та спорту Кам’янської 

міської ради. Проєкт тривав 8 тижнів, щосереди відбувалися онлайн-зустрічі, під 

час яких обговорювали питання, які є важливим  для молоді міста, а саме: 

«Основи менеджменту»; «Фотограмотність»; «Кохання та міцні стосунки»; 

«Молодіжна столиця України»; «Здоровий спосіб життя»; «Правова свідомість 

молоді»; «Ораторське мистецтво»; «Контент менеджмент». Після успішного 

проходження усіх занять, учасники отримали  сертифікати про проходження 

молодіжного проєкту з неформальної освіти  «100 хвилин  для молоді». 

Органом самоврядування у гуртожитку є студрада, яка є підрозділом ради 

співуправління коледжу. Студрада складається з секторів: побутового, 

спортивного, сектору організації дозвілля. Регулярно проводить засідання, де 

підводить підсумки роботи протягом місяця та планує свою подальшу 

діяльність.   

Основні завдання студентського самоврядування у гуртожитку: 

Проведення культурно-масових заходів: 

- тематичних вечорів відпочинку, екскурсій, відвідування  театру, 

музею, концертів на майданчиках міста, які відбуваються на честь знаменних 

подій; 

- організація роботи гуртків «У світі цікавого», «Дбай про себе», 

«Оберіг»; 

- проведення індивідуальних бесід з мешканцями гуртожитку з метою 

виявлення їх психологічних особливостей, інтересів, зацікавленості, ставлення 

до тютюнопаління, алкоголю, наркотиків. 

Студентською радою гуртожитку здійснюється наступна робота: 

- проведення оглядового конкурсу «Краща кімната гуртожитку»; 

- проведення рейдів санітарного стану кімнат та побутових 

приміщень, дня чистоти в гуртожитку; 

- здійснюється допомога мешканцям гуртожитку у благоустрої 

кімнати, приготуванні їжі та необхідна допомога у випадку захворювання. 

Продовжує свою роботу волонтерський загін студентів «Милосердя». 

Волонтерським загоном створено сторінку на сайті коледжу. Девіз загону:  



Зроби крок назустріч  випробуванням,  відчуй чужий біль, зміни світ на краще 

разом з волонтерами через активні дії. 

Напередодні Нового року в гуртожитку Кам’янського фахового медичного 

коледжу пройшов конкурс-огляд на кращу кімнату «Гуртожиток – мій рідний 

дім» . Переможцями стали мешканці кімнати №10.  Святий Миколай вручив 

цінні дарунки та грамоти за дотримання чистоти, створення затишку. Друге 

почесне місце посіли мешканці кімнат №61 та №8, і теж отримали цінні дарунки 

від св. Миколая. Третє місце – кімнати №21 та №56,  їх теж св. Миколай відвідав 

з солодкими дарунками. Вітаємо переможців та бажаємо продовжити традиції 

дотримання гасла  “Чистота – запорука здоров’я” 

Медичний коледж активно співпрацює з міською Радою ветеранів. З 

метою виховання у молоді турботливого ставлення до ветеранів війни, відчуття 

поваги до подвигу нашого народу під час війни ветеранам надається необхідна 

увага і підтримка.  

За ініціативою Ради студентського співуправління та за підтримки адміністрації 

коледжу студенти-медики вирішили допомогти майбутнім колегам у період 

вакцинації проти COVID-19. Було організовано волонтерський загін, робота 

якого полягала в оформленні супровідної документації та санітарно-

просвітницькій роботі з населенням. До складу волонтерського загону увійшли 

здобувачі освіти старших курсів, які самі пройшли повний курс вакцинації і 

виявили бажання допомогти. Цей досвід дає можливість покращити якість 

фахової підготовки, отримати  практичні навички за обраною спеціальністю, а 

також можливість поєднувати теоретичне навчання з набуттям практичних 

навичок на робочому місці під керівництвом досвідчених фахівців. Місцем 

роботи волонтерів стали заклади охорони здоров’я міста та області. 

Благодійні справи завжди повертаються до людини сторицею. Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №3 щира вдячний студентам 

волонтерського загону “Милосердя”  за надану допомогу в боротьбі з COVID – 

19 медичним працівникам щодо захисту кам’янчан. 
Традиційно, у грудні з нагоди Дня Святого Миколая та у червні, з нагоди 

Дня захисту дітей, студенти-волонтери Кам’янського фахового медичного 

коледжу відвідують спеціалізований комунальний заклад «Будинок дитини». 

«Хочеш змінити світ – допоможи дітям», – під таким гаслом у коледжі пройшла 

акція допомоги вихованцям Будинку дитини. Солодкі дарунки, ігри, олівці, 

фарби, розмальовки, дитячі книжечки, засоби особистої гігієни для малюків та 

багато інших речей волонтери загону «Милосердя» передали дітям та привітали 

з Новим роком та Різдвом Христовим. Ця благочинна акція є доброю традицією 

для медичного коледжу. Її завдання – зробити подарунки (солодощі, одяг, 

іграшки, книжки, фарби, олівці, зошити, засоби гігієни) для тих діток, які 

залишилися без батьківської уваги, а також створити особливу чарівну 

атмосферу свята. 

Донорство – благородна і почесна місія, яка дозволяє зберегти життя 

породіллям, дітям і дорослим, хворим на важкі хронічні захворювання, бійцям, 

пораненим під час бойових дій, а також потерпілим від опіків, аварій та 

катастроф. Донорство символізує безкорисну ідею допомоги іншим людям. Саме 



тому в  грудні 2021 року, з нагоди Міжнародного дня волонтера, студенти-

волонтери Кам’янського медичного коледжу приєднались до добрих справ та 

першими розпочали акцію “Приводь друга на донацію!”, звернувшись до 

Biopharma Plasma Dnipro —закладу національної мережі донорських центрів 

плазми крові у м. Дніпро.  

«Донорство – це круто!» - під таким гаслом відбулося відкриття центру 

Biopharma Plasma в місті Кам’янське.  Студентки Кам’янського фахового 

медичного коледжу Кашубіна Марія, група СС -41/21, Капустян Катерина, група 

АС – 39/19 були запрошені 5 лютого на відкриття донорського центру Biopharma 

Plasma – установа мережі донорських центрів плазми крові по проспекту 

Аношкіна, 26. Присутнім презентували 4 кроки донора в Biopharma Plasma, 

відеоролик “Як все проходить в плазмацентрі?” 

VІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Кадрове забезпечення освітнього процесу здійснюється на підставі чинного 

законодавства, на конкурсній основі та базується на роботі з резервом відповідно 

до штатного розпису.  

На посаду викладача приймаються фахівці, які мають відповідну освіту і 

стаж роботи. Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані спеціалісти 

переважно вищої та першої категорії. Серед викладачів фахової  підготовки – 

лікарі, які мають значний стаж роботи в практичній медицині.  

Середній вік викладачів у 2021-2022 н.р. складає 56 років. 

 

Якісний склад педагогічних працівників 

Таблиця 27 

 

№ 

з/п 
Якісний склад педагогічних працівників 

Разом  

у навчальному закладі 

на 01.05.2022 

1. Штатних 78 

2. Спеціаліст вищої категорії 43 

3. 

У тому числі:    

докторів наук 

кандидатів наук 

  звання:  «викладач-методист»                   

2 

16 

22 

4. Спеціаліст першої категорії 14 

5. Спеціаліст другої категорії 9 

6. Кваліфікаційна категорія спеціаліст 22 

7. Сумісників 27 

8. У тому числі: докторів наук 3 

9. кандидатів наук 6 
 

Педагогічний колектив укомплектований штатними викладачами на 96%, 

лаборантами – на 100%. Циклові комісії з фахових дисциплін очолюють 

досвідчені викладачі. 

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників Кам'янського медичного коледжу, Положення 



про внутрішнє забезпечення якості освіти в Кам'янському медичному коледжі та 

згідно з планом викладачі коледжу підвищують кваліфікацію та рівень 

професійної майстерності. 

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахової 

передвищої освіти передбачає безперервний процес набуття нових та 

вдосконалення раніше набутих професійних за загальних компетентностей, 

необхідних для професійної діяльності. 

Основними складовими професійного розвитку педагогічних працівників 

коледжу є підвищення кваліфікації та стажування. 

За 2021-2022 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли: 

 у Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради – 30 

викладачів; 

 у Харківській медичній академії післядипломної освіти – 2 викладачів; 

 у Дніпровському державному технічному університеті – 14 викладачів; 

 у Дніпровській академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної 

ради – 7 викладачів; 

 у Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти – 14 

викладачів. 

Викладачі клінічних дисциплін, медсестринства брали участь у семінарах, які 

були організовані Центром розвитку медсестринства МОЗ України. 

Коледж сприяє безперервній самоосвіті викладачів через участь у науково-

практичних Всеукраїнських, обласних, регіональних конференціях, 

Міжнародних конгресах, семінарах, майстер-класах. Викладачі коледжу беруть 

участь у роботі регіональних методичних об'єднань ЗВО та обласних 

методичних об'єднань медичних коледжів. В бібліотеці коледжу створені всі 

умови для самоосвіти викладачів. 

План підвищення кваліфікації виконано на 100%. 

Підвищенню рівня кваліфікації викладачів також сприяє участь у засіданнях 

циклових комісій, семінарах педагогічної майстерності, використання у своїй 

роботі узагальненого досвіду, створення навчальних посібників, методичних 

рекомендацій та розробок з практичних і теоретичних занять, відвідування 

занять викладачів, підготовка матеріалів до атестації тощо. 

Питання про підвищення кваліфікації систематично розглядається на 

засіданнях педагогічної та адміністративної ради, включені у план внутрішнього 

контролю коледжу, в плани роботи циклових методичних комісій та відділу 

підвищення кваліфікації.  

Атестація педагогічних працівників у Кам'янському  фаховому  медичному 

коледжі проводилась відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників від 06.10.2010 року за № 930 (зі змінами, внесеними 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 

20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013). 

Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи вивчає 

педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування навчальних 

занять, позанавчальних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень студентів 

з дисципліни, що викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/26746
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37013/


документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових 

обов’язків, його участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та 

інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.  

Штатний склад педагогічних працівників медичного коледжу формується 

до річної кількості годин та переліку дисциплін, передбачених навчальним 

планом. 

 

Матеріально-технічна база 

 

 Коледж має сучасні матеріально-технічні ресурси, які відповідають 

Ліцензійним вимогам. Для проведення освітнього процесу на ОП обладнані 

навчальні аудиторії: лекційні, кабінети доклінічної практики, навчально- 

тренінгові, тренажерні кабінети, лабораторії, стаціонарні та мобільні 

комп'ютерні кабінети, актова зала, спортивна зала, кабінети на базах практик 

ЗОЗ. Навчальні кабінети мають необхідне медичне та демонстраційне 

обладнання, мультимедійне забезпечення. До послуг студентів безоплатний 

доступ до мережі Internet. Викладачі коледжу забезпечені комп'ютерною 

технікою. Кабінети доклінічної практики оснащені тренажерами, фантомами, 

медичним устаткуванням. Усі навчальні дисципліни та практики забезпечені 

робочими програмами навчальних дисциплін та практик, методичними 

рекомендаціями до виконання самостійної роботи, алгоритмами дії, 

ситуаційними завданнями, тематичними тестовими завданнями тощо. У 

читальній залі бібліотеки є робочі місця, оснащені комп'ютерами та офісною 

технікою. Робоче місце бібліотекаря оснащено комп'ютером з ліцензованим 

програмним забезпеченням «Бібліограф-Каталог», «ПС-Адміністратор». Значний 

перелік фахових періодичних видань (22), співпраця з міською та обласною 

науково-медичною бібліотеками сприяє постійній самоосвіті викладачів та 

здобувачів освіти. Дистанційне навчання проводилось з використанням сервісів 

Google Classroom,Form,Meet,YouTube-канал коледжу, Moodle, Zoom. Фінансові, 

матеріально-технічні ресурси та навчально- методичне забезпечення на ОП є 

достатнім. 

Бібліотека коледжу http://med.cc.ua/biblioteka/ розташована на першому поверсі 

навчального корпусу, загальною площею 92,7м². Обсяг фондів навчальної та 

наукової літератури складає більше 24689 примірників. Студенти забезпечені 

на 100% навчальними підручниками із дисциплін, які входять як до нормативної, 

так і до варіативної складової навчального плану. 

Кожну дисципліну забезпечено підручниками, які надруковані за останні 5 років 

у співвідношенні не менше 1:3. Також бібліотекою коледжу підписано та 

отримується 23 фахових  періодичних видання медичного спрямування.  

 Робоче місце бібліотекаря оснащено комп’ютером з ліцензованим 

програмним забезпеченням «Бібліограф-Каталог», «ПС-Адміністратор». 

 Читальна зала бібліотеки оснащена комп’ютерами з виходом до мережі 

Інтернет. 

 Для покращання освіти студентів у коледжі є в наявності  підручники та 

навчальні посібники на електронних носіях. 

http://med.cc.ua/biblioteka/


 Бібліотека коледжу підтримує партнерські зв’язки з бібліотеками міста, 

використовуючи для кращого забезпечення освітнього процесу їх книжкові 

фонди. Укладено угоди на використання необхідної кількості посадових місць в 

читальних залах Обласної науково-медичної бібліотеки м. Дніпро від 29.01.2020 

№3 та Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г.Шевченка м.Кам’янське від 

13.04.2018 №1. 
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