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І. ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 
 

Кам'янський фаховий медичний коледж здійснює освітню діяльність на 

підставі  Конституції України та чинного законодавства України, Законів 

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

наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров’я України, департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації, Положення «Про організацію освітнього 

процесу у Кам'янському фаховому медичному коледжі», наказу МОЗ України 

від 07.12.2005 за №690 «Про затвердження Положення про організацію та 

проведення практики студентів вищих медичних та фармацевтичних вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації», Статуту Кам'янського фахового 

медичного коледжу. 

Кам’янський фаховий медичний коледж надає освітні послуги в галузі знань 

22 Охорона здоров’я: 

 спеціальність 223 Медсестринство перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти, освітньо-професійна програма Сестринська справа; 

 спеціальність 223 Медсестринство, освітньо-професійний ступінь 

«фаховий молодший бакалавр», освітньо-професійні програми: 

Сестринська справа, Лікувальна справа, Акушерська справа. 

 спеціальність 221 Стоматологія, освітньо-професійний ступінь «фаховий 

молодший бакалавр», освітньо-професійна програма Стоматологія 

ортопедична;  

 підвищення кваліфікації, спеціалізації медичних працівників галузі знань 

22 Охорона здоров’я; 

 підготовчі курси.  

Організація та проведення прийому вступників на навчання здійснюється 

Приймальною комісією коледжу, яка у своїй роботі керується Законом України 

«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ, Законом України «Про фахову 

передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VІІ, чинним Положенням про 

приймальну комісію, Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти, 

Умовами прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 

затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України, іншими 

законодавчими та нормативними актами, які регламентують формування 

контингенту студентів. 

Організація підготовки фахівців за всіма спеціальностями починається з 

проведення профорієнтаційної роботи серед молоді регіону та міста. З метою 

якісної організації цієї роботи у Кам'янському фаховому медичному коледжі 

створена комісія з профорієнтаційної роботи, якою розроблені заходи щодо 

проведення ефективної профорієнтації молоді. Усі заходи проводились в 

онлайн режимі. 

Комплексна програма «ВСТУПНИК» професійно-орієнтаційної роботи 

серед молоді в Кам’янському фаховому медичному коледжі складається та 

поновлюється щороку і передбачає різноманітні форми  та методи роботи, а 

саме:  
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 проведення профорієнтаційної та агітаційно-роз’яснювальної роботи серед 

випускників міста та області викладачами та студентами коледжу; 

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

сайті коледжу, в соціальних мережах, аудіорекламі, відеорекламі, тощо; 

 починаючи з грудня, щомісяця проводяться Дні абітурієнта. 

Для покращення знань вступників щорічно організовуються та працюють 

підготовчі курси з української мови, біології та різьблення на базі 9 та 11 

класів. 

Основною метою цих заходів є максимальне поширення інформації про 

заклад освіти; в режимі онлайн вступники мають можливість переглянути 

фільми, презентації, ознайомитися з матеріально-технічним забезпеченням 

кабінетів доклінічної практики, зуботехнічної лабораторії гуртожитком та інше.  

З метою популяризації медичної професії та проведення рекламно-

інформаційної профорієнтації інформація висвітлюється на web-сайті коледжу 

та в соціальних мережах. 

Зазначені форми профорієнтаційної роботи є досить ефективними, про що 

свідчить збереження протягом останніх п’яти років відносно стабільного 

конкурсу на одне місце державного замовлення. 

Робота педагогічного колективу Кам'янського фахового медичного 

коледжу з профорієнтації спрямована на формування якісного контингенту 

студентів та постійне зростання рейтингу закладу освіти. 

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України: 

 від 30 жовтня 2020 року №1342 «Про затвердження Умов прийому на 

навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра в 2021 році», затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

від 11 грудня 2020 р. №1235/35518; 

 від 15 жовтня 2020 року №1274 «Про затвердження Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році», затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за №1225/35508. 

Приймальна комісія розробила і затвердила Правила прийому до 

Кам’янського фахового медичного коледжу в 2021 році. 

Кількість зарахованих осіб за державним замовленням не виходило 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 для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра та 62 особи для здобуття ступеня бакалавр.  

 

Результати конкурсу за освітньо-професійними програмами згідно з 

регіональним замовленням для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра: 
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Освітньо-професійна програма База 11 класів База 9 класів 

Сестринська справа 4,7 2,0 

Лікувальна справа 9,7 7,8 

Акушерська справа 8,0 – 

Стоматологія ортопедична –  – 

  

Для здобуття ступеня бакалавр 

Конкурс згідно з ліцензійним обсягом на 2021 рік – 1,6. 

Зарахування до складу здобувачів освіти закладу здійснювалось 

відповідно до вимог нормативних документів:  

 від 30 жовтня 2020 року №1342 «Про затвердження Умов прийому 

на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра в 2021 році», затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України від 11 грудня 2020 р. №1235/35518; 

 від 15 жовтня 2020 року №1274 «Про затвердження Умов прийому 

на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році», затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України та зареєстрованих у 

Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за №1225/35508; 

 Правил прийому до Кам’янського фахового  медичного коледжу. 

На основі базової загальної середньої освіти вступники складали іспити з 

української мови (диктант) та біології (тестування). 

 На основі повної загальної середньої освіти вступники зараховувались: 

 на спеціальність 223 Медсестринство за балами сертифіката(ів) 

зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української 

мови і літератури (перший предмет); з біології або хімії, або історії 

України  (другий предмет) та середнього балу атестату; 

  на спеціальності 221 Стоматологія за балами сертифіката(ів) 

зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту українська 

мова і літератури (перший предмет); творчий конкурс з різьблення 

(другий предмет)  та середнього балу атестату.  

На основі диплому освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста медичного спрямування вступники зараховувались: 

 на спеціальність 223 Медсестринство за балами сертифіката(ів) 

зовнішнього незалежного оцінювання: перший предмет – з української 

мови і літератури, другий – на вибір вступника; фахового вступного 

випробування Медсестринство в професійно-орієнтованих дисциплінах 

та середнього балу диплому освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. 

Робота приймальної комісії здійснювалась в умовах гласності. 

Апеляцій і скарг під час прийому документів та вступних випробувань за 

звітний період не було. Прийом громадян здійснювався членами приймальної 

комісії згідно з графіком. 

Адміністрація та педагогічний колектив Кам’янського фахового медичного 

коледжу багато уваги приділяє питанню збереження контингенту студентів. З 

цією метою здійснюються наступні заходи: 
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 ознайомлення студентів нового набору з Правилами внутрішнього 

розпорядку Кам’янського фахового медичного коледжу, вимогами до 

підготовки та проведення занять у коледжі; 

 адаптація розкладу занять, консультацій та відпрацювань пропущених 

занять до вимог навчального плану та соціально-побутових умов студентів; 

 відвідування занять адміністрацією коледжу та завідувачами відділень з 

метою ознайомлення з рівнем індивідуальної підготовки студентів нового 

набору; 

 організація та проведення консультацій і додаткових занять з дисциплін, що 

викликають труднощі у студентів, у тому числі першого року навчання; 

 проведення індивідуальної роботи завідувачами відділень та кураторами 

груп зі студентами нового набору, які отримують незадовільні оцінки; 

 розгляд на засіданнях адміністративної та педагогічної ради коледжу 

питань, що стосуються проблем навчання та виховання студентів; 

 проведення зборів груп студентів за підсумками рубіжної атестації, 

семестру та навчального року за участю представників адміністрації. 

Питання успішності та відвідування занять студентами є одним з 

найпоширеніших питань на порядку денному адміністративних та педагогічних 

рад. Для підтримання зв’язку з батьками проводяться загальні батьківські збори 

та індивідуальна робота з окремими студентами та їх батьками. 

Контингент студентів на 01.10.2021 року складав 1002 осіб: 

 Лікувальна справа   – 191 ос. 

 Сестринська справа   – 503 ос. 

 Акушерська справа   – 63 ос. 

 Стоматологія ортопедична – 164 ос. 

 Сестринська справа (бакалавр)  – 81 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. 

Кам'янський фаховий медичний коледж, враховуючи попит на 

випускників, сприяє їх працевлаштуванню до закладів охорони здоров'я міста 

та області. У коледжі функціонує відділ кар’єри та працевлаштування студентів 

та випускників, до складу якого входять представники адміністрації Коледжу, 

голови циклових комісій, викладачі, фахівці з працевлаштування, представники 

з числа студентського самоврядування та здобувачів освіти.  Основна 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. 
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У 2021-2022 н.р. продовжувалась співпраця з медичним університетом 

м.Дніпра та Дніпровським медичним інститутом традиційної і нетрадиційної 

медицини в режимі онлайн. 
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ІІ. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

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. 

Підготовка фахівців спеціальності 223 Медсестринство та спеціальності 

221 Стоматологія здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм 

Сестринська справа, Лікувальна справа, Акушерська справа та Стоматологія 

ортопедична, уведених в дію у 2016 році за навчальним планом підготовки 

студентів, розробленим згідно з Законом України «Про вищу освіту» та 

рекомендаціями Інституту модернізації змісту освіти та затвердженою 

педагогічною радою коледжу. 

Підготовка фахівців  спеціальності 223 «Медсестринство»  першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, здійснюється відповідно до освітньо-

професійної програми Сестринська справа, акредитованої у 2021 р.  

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік 

складаються робочі навчальні плани, в яких визначено посеместрово:  

навчальні дисципліни, загальна кількість годин, кількість годин для 

теоретичних, практичних занять та самостійної позааудиторної роботи 

студентів,  форми контролю початкового, тематичного та кінцевого рівня знань. 

Навчальний план, робочий навчальний план і робочі навчальні програми 

затверджені у встановленому порядку. 

Освітньо-професійні програми повністю забезпечені навчальними 

програмами, які затверджені МОН та МОЗ України.                            

Викладачі коледжу активно працюють над подальшим удосконаленням  

змісту підготовки, забезпечення його відповідності вимогам галузевих 

стандартів освіти зі спеціальності, що знайшло своє відображення в робочих 

навчальних програмах.   

Робочі навчальні програми, розроблені викладачами коледжу, обов'язково 

мають розділ, де сформульована мета вивчення  дисципліни,  кінцеві цілі, що 

випливають із змісту освітньо-професійної програми. Робочі навчальні 

програми також містять конкретний зміст навчальної дисципліни, 

послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг; у них визначені форми 

та зміст контролю початкового, тематичного, кінцевого рівня  знань. Робочі 
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навчальні програми розглянуті на засіданнях відповідних циклових комісій і 

затверджені заступником директора з навчальної роботи. 

Освітній процес здійснюється за формами, які визначені Положенням про 

організацію освітнього процесу в Кам’янському фаховому медичному коледжі, 

а саме: навчальні заняття (лекція, практичне, лабораторне, семінарське, 

індивідуальне заняття, консультація), практична підготовка, самостійна робота, 

контрольні заходи. Освітні компоненти викладаються в логічній послідовності, 

що також сприяє досягненню програмних результатів навчання. Викладачі 

коледжу володіють прийомами активізації студентів, що дозволяє зберегти 

увагу та зацікавленість здобувачів вищої освіти протягом заняття. 

Методи навчання та викладання, їх застосування залежать від форми 

навчання, освітньої компоненти, мети заняття та запланованих результатів 

навчання. Викладачі на заняттях застосовують різноманітний дидактичний 

матеріал, ситуаційні задачі, комунікативні ситуації, структурно-логічні схеми, 

тематичні тестові завдання та ін. Перевага надається проблемно-пошуковим 

методам навчання, практичному тренінгу, міждисциплінарній інтеграції, 

мультимедійним технологіям, які забезпечують творчу активність здобувачів 

вищої освіти. 

Різноманітність методів навчання та викладання дозволяє викладачам 

обирати саме такі методи, які найбільш ефективно забезпечили б високу якість 

знань, сприяли б розвитку пізнавальних та творчих здібностей здобувачів 

освіти та досягненню програмних результатів навчання. 

У Кам’янському фаховому медичному коледжі форми та методи навчання 

і викладання відповідають принципам студентоцентрованого та 

студентоорієнтованого підходу та сприяють заохоченню здобувачів освіти до 

активної співпраці з викладачем. Протягом навчання здобувачі освіти 

отримують повну підтримку з боку викладачів та адміністрації коледжу. 

Вибіркові дисципліни сформовані таким чином, щоб урахувати різноманітні 

інтереси та потреби студентів. Це надає можливість навчатись за 

індивідуальним навчальним планом. У коледжі регулярно розглядаються 

питання оцінювання та коригування способів подачі матеріалу та методів 

викладання. Проводиться аналіз успішності студентів. Викладачі на занятті 

застосовують особистісно-орієнтований підхід до студентів відповідно до їх 

потреб та індивідуальних можливостей. 

Необхідну інформацію здобувачі освіти отримують на всіх етапах 

освітнього процесу. Доступ до інформації щодо освітньої діяльності 

забезпечено через сайт коледжу, під час занять, консультацій та зустрічей з 

куратором. Викладачі проводять значну індивідуальну роботу зі студентами 

шляхом консультування та проведення додаткових аудиторних занять та 

дистанційного спілкування, застосовують різні методи навчання. Рівень 

задоволеності студентів методами навчання та викладання вивчався шляхом 

анкетування.  

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття ними освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра, бакалавра. 
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З метою досягнення високого рівня професійних знань та дотримання 

термінів виконання навчального плану складено графік освітнього процесу та 

посеместровий розклад занять, які затверджені директором коледжу. За окремо 

складеними графіками проводиться підсумковий контроль. 

Основна мета практичного навчання – набуття студентами професійних 

знань, умінь та навичок для вирішення виробничих питань: прийняття 

самостійних рішень під час виконання своїх функціональних обов’язків. 

У Кам’янському фаховому медичному коледжі систематизована цільова 

подача інформації через наступні інформаційні ресурси: 

Офіційний  сайт коледжу https://med.cc.ua/ ,  

Instagram  http://instagram.com/kammedcollege ,   

Facebook  http://facebook.com/kammedcollege ,  

Telegram-канал https://t.me/kammedcollege  , 

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCxQWl-NcysJrq-mfoVusZRA?   

електронна пошта dmy06@ukr.net .   

Основним інструментом для реалізації дистанційного навчання в 

освітньому процесі коледжу є сервіс G-Suite for education з акаунтом на домені 

med.cc.ua Завдяки сервісу стало можливим змоделювати освітній процес, щоб 

він не відрізнявся від звичайного заняття і мав відповідну комунікаційну 

складову. Теоретичні та практичні заняття проводяться зі студентами у 

віртуальних класах завдяки таких додатків як: GoogleClassroom, GoogleMeet, 

GoogleForms, GoogleDrive тощо. 

Цей сервіс дає можливість здійснювати керування обліковими записами 

викладачів, переглядати статистику використання додатків сервісу G-Suitе та 

забезпечити контроль якості освітнього процесу під час дистанційного 

навчання. Система Moodle в коледжі використовується як додаткове 

забезпечення для надання доступу до інформації здобувачам освіти з 

обмеженням для інших користувачів. Сервіс надає можливість упорядкувати 

навчальні матеріали за розділами та темами. 

Використання  інформаційних ресурсів дозволяє сформувати ефективне 

середовище для здійснення успішної комунікації між усіма учасниками 

освітнього процесу. 

Для дистанційного навчання зі студентами викладачі Кам'янського 

медичного коледжу застосовують власні навчальні сайти; інформаційні ресурси 

для забезпечення підготовки фахівців за спеціальностями  223 Медсестринство 

та 221 Стоматологія включають підручники, навчальні посібники, нормативно-

правові документи, монографії, методичні рекомендації, інформаційні листи, 

періодичні фахові видання тощо.  

Бібліотека коледжу розташована на першому поверсі навчального 

корпусу, загальною площею 167,6 м². Читальна зала  бібліотеки займає 100,4м² 

в якій одночасно може займатися 30 студентів. Обсяг фондів навчальної та 

наукової літератури складає більше 26000 примірників. Придбано 501 

примірник підручників і навчальних посібників.   Складено план замовлення 

сучасних підручників та навчальних посібників з відповідних дисциплін з 

метою забезпечення якісної підготовки фахівців галузі знань 22 Охорона 

здоров’я. 

https://med.cc.ua/
http://instagram.com/kammedcollege
http://facebook.com/kammedcollege
https://t.me/kammedcollege
https://www.youtube.com/channel/UCxQWl-NcysJrq-mfoVusZRA
mailto:dmy06@ukr.net
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 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 1:1. 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’ютером з виходом до мережі 

Інтернет. 

Для покращання освіти студентів у коледжі є в наявності 2092 підручника 

та навчальні посібники на електронних носіях. 

Бібліотека коледжу підтримує партнерські зв’язки з бібліотеками міста, 

використовуючи для кращого забезпечення освітнього процесу їх книжкові 

фонди.  Укладено угоду на використання необхідної кількості посадових місць 

в читальній залі Центральної міської бібліотеки ім. Т.Г. Шевченка м. 

Кам’янське выд 13.04.2018 р. № 1. 
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ІІІ. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ 
 

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 



13 

 

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.  

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. Гуртковою роботою охоплено 63% студентів.  

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», 
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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.); 
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- 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. 
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IV. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

У Кам’янському фаховому медичному коледжі методична робота, яка  є 

обов’язковою складовою системи  забезпечення якості освіти, організовується 

на засадах забезпечення інноваційних підходів до організації освітнього 

процесу та ефективного супроводу професійного розвитку педагогічних і 

науково – педагогічних працівників. Педагогічний колектив коледжу працює 

над єдиною методичною проблемою «Забезпечення якісної фахової передвищої 

освіти шляхом впровадження інноваційних технологій, студентоцентрованого 

навчання та підвищення ефективності формування професійної компетентності 

випускників коледжів». 

Згідно з наказом про розподіл посадових обов’язків на 2021-2022 н.р. у 

коледжі працюють наступні циклові комісії (далі ЦК): 

- гуманітарних і соціально-економічних дисциплін – голова комісії Іванова К.С.; 

- природничо-наукових дисциплін – голова комісії Могіна Н.В.; 

- загальноосвітніх дисциплін – голова комісії Сухорукова Л.А.; 

- сестринської справи – голова комісії Брилевич О.А.; 

- клінічних дисциплін – голова комісії Кущ О.Ф.; 

- терапії та хірургії – голова комісії Якубович Н.О.; 

- зуботехнічних дисциплін – голова комісії Заплавна Т.Ю.; 

- кураторів груп – голова комісії Лавецька О.Ю. 

- медсестринства – голова комісії Верник Г.Г. 
 

Основні завдання, над якими працювали циклові комісії: 

- підготовка висококваліфікованих фахівців медичної галузі; 

- забезпечення професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних 

працівників коледжу; 

- вдосконалення професійної компетентності викладачів коледжу; 

- упровадження інноваційних технологій  організації освітнього процесу; 

- забезпечення виконання єдиних принципових підходів до навчання і виховання 

студентів. 

Методична робота в коледжі спрямована на підвищення ефективності та 

забезпечення якості навчально-виховного процесу. Для досягнення цієї мети 

застосовуються індивідуальні, групові та колективні форми роботи, створено 

належні умови для професійного розвитку викладачів шляхом формальної, 

неформальної та інформальної освіти. 

Методична робота здійснювалася за такими напрямками: 

- розвиток інноваційної діяльності педагогічного колективу; 

- впровадження та ефективне застосування інноваційних педагогічних 

технологій організації освітнього процесу; 

- використання досягнень педагогіки, психології, сучасного педагогічного 

досвіду в практиці роботи викладачів коледжу; 

- розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників 

коледжу; 

- поглиблення знань викладачів щодо психолого - фізіологічних 

особливостей здобувачів освіти певного віку, основ андрагогіки; 
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- формування у педагогічних працівників навичок створення безпечного та 

інклюзивного освітнього середовища і забезпечення підтримки в освітньому 

процесі студентів із особливими освітніми потребами; 

- мотивування педагогів щодо використання інформаційно-

комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи 

електронне навчання; 

- розвиток потреби вдосконалення професійних компетентностей 

галузевого спрямування; 

- впровадження сучасних форм моніторингу рівня сформованості 

компетентностей здобувачів освіти; 

- вдосконалення форм і методів організації самостійної діяльності 

здобувачів освіти, набуття педагогами навичок організації дистанційного 

навчання студентів; 

- підвищення відповідальності викладачів за якість освітньої діяльності; 

- вдосконалення процедури дотримання академічної доброчесності усіма 

учасниками (стейкхолдерами) освітнього процесу; 

- подальше формування студентоцентрованого та студентоорієнтованого 

освітнього середовища в коледжі; 

- формування принципів здорового способу життя, усвідомленого та 

відповідального батьківства, формування соціально активної, фізично здорової та 

духовно багатої особистості. 

Значна увага приділяється забезпеченню освітнього процесу 

нормативною навчально-методичною документацією та її своєчасному 

доведенню до відома педагогічних і науково-педагогічних працівників. У 

коледжі здійснюється навчання здобувачів освіти за освітньо-професійними 

програмами: Сестринська справа, Лікувальна справа, Акушерська справа, 

Стоматологія ортопедична за рівнем підготовки фахового молодшого бакалавра  

та за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. За всіма освітньо-

професійними програмами нормативна документація розроблена на 100%. 

Складені, оновлені за уніфікованим зразком та затверджені робочі навчальні 

програми з дисциплін із урахуванням рекомендацій, що містяться у 

нормативних документах МОН і МОЗ України. 

Підготовлено методичні матеріали для проведення директорських 

контрольних робіт. Оновлено пакети документів для проведення державної 

атестації у дистанційному форматі за освітньо-професійними програмами, з 

яких проводиться навчання  у коледжі. 

Сучасні зміни в освіті окреслюють перед закладами вищої та фахової 

передвищої освіти завдання щодо удосконалення традиційних форм навчання, а 

також пошуку нових форм, методів та засобів навчання, забезпечення якісно 

нового супроводу організації освітнього процесу. Викладачами розроблена 

значна кількість дидактичних і методичних матеріалів з різних дисциплін: 

- Кривошапко Л.О. Збірник ситуаційних задач з дисципліни 

«Медсестринство у внутрішній медицині» до теми «Безпечне лікарняне 

середовище»; 

- Попова О.В. Збірник ситуаційних задач з дисципліни «Основи 

медсестринства» до теми «Лабораторні методи дослідження»; 
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- Ляшенко Н.Ю. Методичні вказівки до розв’язування задач з основ 

термодинаміки для студентів І курсу закладів фахової передвищої освіти всіх 

спеціальностей; 

- Сотникова О.М. Конспект лекцій з фізики до розділу «Основи 

молекулярної фізики»; 

- Кущ О.Ф., Бузажи І.О., Романова Д.А. «Інформдайджест серед молоді 

міста «Профілактика захворювань, що передається статевим шляхом»; 

- Войтенко Т.О. Навчально-методичний посібник «Аерозольна терапія у 

лікуванні захворювань органів дихання»; 

- Миршавка Л.І. Навчально-методичний посібник «Методика 

електрокардіографічного обстеження. Електокардіограма здорової людини»; 

- Миршавка Л.І. Збірка клінічних протоколів надання екстреної медичної 

допомоги на догоспітальному етапі; 

- Сушко С.М. Навчально-методичний посібник «Абдомінальний 

синдром»; 

- Іванова К.С. Збірка матеріалів для поточного контролю знань студентів 

з дисципліни «Географія»; 

- Петріщева С.А. Опорні схеми та конспекти з дисципліни «Українська 

література» для підготовки ЗНО; 

- Циганок В.О. Підготовка до мультитесту з Історії України  (розділ 1). 

Збірка завдань; 

- Бондаренко Л.Г. Робочий зошит з дисципліни «Основи екології та 

профілактичної медицини» для здобувачів освіти ОПП Сестринська справа. 

У поточному навчальному році 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; 
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- 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; 
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- про хід підготовки до участі в чемпіонаті бригад ЕМД; 

- виконання графіку проведення відкритих заходів  за І півріччя 2020-

2021 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; 
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- 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); 
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  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 (додаток 1). 

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 (додаток 2). 

У межах творчого проекту «Методична панорама викладачів Кам'янського 

фахового медичного коледжу» надруковано статті та методичні матеріали: 
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 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.) 
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 Лагун А.І., Томаш Ю.А., Заплавна Т.Ю.,  «Клініко-лабораторні етапи 

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

 Н.Є.Бєлянінова, «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.) 
 

Виходячи з потреби професійного вдосконалення викладачів 

Кам’янського фахового медичного коледжу, у закладі формується таке освітнє 

середовище, в якому забезпечуються оптимальні умови для стимулювання, 

навчання, розвитку і вдосконалення особистості педагога. 

У своїй роботі педагог аналізує, синтезує і продукує новітню освітню 

інформацію. Самоосвітня діяльність і професійне вдосконалення – основний 

акцент в роботі викладачів Кам’янського фахового медичного коледжу. 

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 (додаток 1); 

-  пройшли навчання у форматі онлайн - курсів, вебінарів (додаток 1); 
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- співпрацювали з колегами на засіданнях регіональних та обласних 

методичних об’єднань закладів фахової передвищої освіти. Активними 

учасниками цих засідань були: 

1) Брилевич О.А., Кривошапко Л.О. на обласному методичному 

об’єднанні  викладачів сестринської справи; 

2)Ляшенко Н.Ю., Попова Л.В., Курницька Т.Л. на регіональному 

методичному об’єднанні викладачів інформатики; 

3)Могіна Н.В., Майстренко О.Ю.,Чертова Л.А. на регіональному 

методичному об’єднанні викладачів біології і екології та хімії; 

    4)Викладачі циклової комісії терапії та хірургії, циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін, циклової комісії клінічних дисциплін, циклової 

комісії медсестринства брали участь у засіданнях профільних обласних 

методичних об’єднань. 

   5)Заплавна Т.Ю. в роботі регіонального методичного об’єднання 

викладачів математики; 

   6) Лавецька О.В., Харченко С.Є., Іванова К.С.  - регіонального 

методичного об’єднання та обласного методичного об’єднання викладачів 

суспільних дисциплін; 

   7) Петріщева С.А., Коваленко Я.В. - регіонального методичного 

об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів; 

  8) Сухорукова Л.А., Тропко Л.І., Чучка Н.П., Худолєєва Л.В. - 

регіонального методичного об’єднання, обласного методичного об’єднання 

викладачів фізичного виховання; 

  9) Сотникова О.М., Ляшенко Н.Ю. регіонального методичного об’єднання 

викладачів фізики; 

 10) Бондаренко Л.Г., Могіна Н.В., Клименкова С.В. обласного методичного 

об’єднання викладачів природничо-наукових дисциплін; 

      11) Козлова О.В., Лончук Н. В. - регіонального методичного об’єднання і 

обласного методичного об’єднання викладачів іноземної мови; 

      12) Якубович Н.О.  - обласного методичного об’єднання викладачів 

дисциплін терапевтичного циклу; 

   Викладачі Кам’янського фахового медичного коледжу були учасниками 

значної кількості заходів фахового спрямування, що сприяло розвитку 

компетентностей педагога-професіонала: 

 викладачі Курницька Т.Л., Клименкова С.В. відвідали ХІ відкритий 

чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги (вересень 2021р.); 

 викладач Брилевич О.А., Єгорова К.І. брали участь у соціальному проекті 

«Репродуктивне здоров’я молоді – майбутнє незалежної України» для 

здобувачів освіти Кам’янського фахового медичного коледжу та учнів старших 

класів шкіл м. Кам’янське. (вересень – листопад 2021 р.); 

 викладач Брилевич О.А. брала участь у підготовці та проведенні 

флешмобу «Чисті руки» (жовтень 2021 р.); 

 викладач Брилевич О.А. брала участь у підготовці та проведенні Дня 

білого халату (грудень 2021 р.); 

 викладач Брилевич О.А. брала участь у зустрічі з представниками 

німецької бізнес делегації за ініціативи Дніпропетровської та Магдебурзької 
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торгово - промислових палат в секторі здоров’я і надання соціальних послуг. 

(Працівники ТОВ «Турбота про людей похилого віку Хуманас», медики 

Геліосклінік Єріховер Ланд, працівники ТОВ «Центр допомоги дітям та 

підліткам «Грос Брьорнеке»); 

 до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом викладачі  Єгорова К.І., 

Брилевич О.А. підготували презентацію «Що потрібно знати про ВІЛ та СНІД» 

(грудень 2021 р.); 

 викладачі Єгорова К.І., Брилевич О.А. сумісно з викладачами клінічних 

дисциплін Кам’янського фахового медичного коледжу і з  міським медичним 

центром здоров’я та медицини спорту проводили навчання щодо набуття 

практичних навичок з надання домедичної допомоги при надзвичайних 

ситуаціях в закладах охорони здоров’я, в закладах освіти та закладах 

культурно-просвітницької роботи для населення міста Кам’янське (березень 

2022 р.); 

 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.); 

 бесіда «Медична сестра на війні» (викладачі Брилевич О.А., Попова 

О.В.); 

 конкурс презентацій «Здорова нація - джерело життя та перемог» 

(викладачі Флерко Т.В., Брилевич О.А.); 

 викладач Ляшенко Н.Ю.,  брала участь у  конкурсі на кращий навчально-

методичний матеріал з фізики і астрономії у номінації: «Методика викладання 

фізики і астрономії», де була представлена методична розробка з дисципліни 

«Фізика і астрономія» за темою: «Методичні вказівки до розв’язування задач з 

основ термодинаміки» для студентів І курсу закладів фахової передвищої 

освіти; 

 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»; 

 викладач Ляшенко Н.Ю., брала участь в обміні досвідом з проблеми: 

«Використання сервісів Google у Кам’янському фаховому медичному коледжі», 

доповідь  за темою: «Використання сервісів Google на заняттях з фізики та 

інформатики»; 

 викладач Зюкіна А.П. у вересні взяла участь у підготовці сценарію до 

святкового концерту з нагоди 90-річчя коледжу; 
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 викладач Зюкіна А.П. бере участь в роботі інформаційної служби зв’язків 

з громадськістю, готує матеріали до сторінки «Співпраця з батьками, як 

інноваційний процес»; 

 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»; 

 у травні під час засідання круглого столу з обміном досвідом за темою 

«Використання сервісів Google в освітньому процесі Кам'янського фахового 

медичного коледжу» Заплавна Т.Ю. виступила он-лайн з майстер-класом із 

набуття практичних навичок щодо застосування матеріалу для декількох класів 

одночасно в Гугл класах при викладанні дисциплін з ортопедичної 

стоматології; 

 Бузажи І.О., Хейлік В.В., проводили санітарно-просвітницьку роботу 

«Профілактика травматизму на дорогах», (листопад, 2021 р.); 

 участь викладачів циклових комісій медсестринства, клінічних дисциплін 

у тренінгу «Медична допомога при хімічних, біологічних та радіаційних 

атаках», (17 – 18 березня, 2022 р.), тренінг проводили колеги з Сирії, що мають 

серйозний досвід допомоги в час воєнних дій; 

 з березня 2022 року викладачі циклової комісії терапії та хірургії активно 

включилися у волонтерський рух, проводили майстер - класи з навчання 

населення заходам надання домедичної допомоги постраждалим в умовах 

бойових дій та надзвичайних ситуацій. Найбільш велику роботу у цьому 

напрямку провели члени циклової комісії терапії та хірургії Горяінов С.О. та 

Антоненко А.І., активно працювали Сушко С.М., Вишневський В.О.,           

Кікоть Ю.Г., Якубович Н.О. а також члени інших циклових комісій         

Брилевич О.А., Єгорова К.І., Тропко Л.І., Бузажи І.О., Куцевол О.П. та інші. 

Заняття проводилися у закладах охорони здоров'я, школах, кінотеатрах, 

спортивних центрах міста. 

Традиційним стало проведення у коледжі зустрічей з абітурієнтами у 

вигляді майстер - класів. Викладачі та студенти коледжу провели значну роботу 

в онлайн форматі з учнями загальноосвітніх шкіл міста  із пропаганди заходів 

домедичної допомоги при невідкладних станах та нещасних випадках. Активну 

участь брали викладачі:  Миршавка Л.І., Маглиш Л.Б., Вишневський В.О., 

Сушко С.М., Єгорова К.І., Якубович Н.О., Кікоть Ю.Г., Тропко Л.І., Брилевич 

О.А.,Бузажи І.О., Заплавна Т.Ю.,Белянінова Н.Є., Томаш Ю.А. 

Викладачі брали участь у роботі педагогічного семінару. У поточному 

навчальному році були розглянуті питання: 

 «Цифровізація освітнього процесу у закладах фахової передвищої 

освіти на основі інтеграції гуглінструментів» (Іванова К.С., Лавецька О.В., 

Петріщева С.А.); 

 «Формування позитивної мотивації до навчання в умовах 

дистанційної та   змішаної форм навчання» (Брилевич О.А., Краснолицька 

Л.М.); 
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 «Підвищення кваліфікації викладачів Кам’янського фахового 

медичного коледжу: реалії, проблеми якості, інновації»  (Сотникова О.М.) 

 «Формування професійних компетентностей у здобувачів освіти 

при викладанні дисциплін циклу загальної підготовки» (Могіна Н.В.); 

 Співпраця з батьками студентів під час навчання у дистанційному 

форматі»  (Сухорукова Л.А., Худолєєва Л.В.); 

 «Проведення майстер-класів як ефективний засіб формування 

професійних компетентностей студентів» (Заплавна Т.Ю., Братусь Є.П.); 

 «Психологічні та соціальні проблеми самореалізації здобувачів 

освіти та молодих за досвідом медичних фахівців» (Кущ О.Ф., Романова Д.А., 

Бузажи І.О.); 

 «Участь у міжнародних і Всеукраїнських медичних та освітніх 

проектах як засіб професійного зростання викладачів»(Якубович Н.О., Верник 

Г.Г.). 

Молоді викладачі підвищують свій професійний рівень у Школі  

викладача-початківця. Форми занять у Школі зорієнтовані на створення 

позитивної мотивації викладачів до професійного розвитку і налаштування 

атмосфери взаємодовіри та співробітництва. 

Викладачі працюють над упровадженням нових форм навчання: медіа-

технології, ресурсно – орієнтовані, особистісно зорієнтовані, ігрові технології 

фреймові структури, імітаційні прийоми і техніки навчання, технології 

проектного і розвивального навчання, проблемного навчання та розвитку 

критичного мислення. В умовах воєнного часу пріоритетними є дистанційні 

форми організації освітнього процесу.  

Однією із колективних форм методичної роботи є відкриті заняття. Їх 

мета – підвищення майстерності викладачів. Протягом звітного періоду 

викладачі ділилися набутим досвідом і проводили відкриті показові заняття: 

  «Олімпійській урок» за темою «Рухова активність - розвинена молодь 

– здорова нація» (викладачі фізичного виховання, вересень 2021р.). 

 У рамках національного уроку безпеки дорожнього руху проведені 

заняття «Безпечна дорога до дому» (викладач Тулупов О.В., листопад 2021р.). 

 Практичне заняття з анатомії людини «Анатомія головного мозку»  

(викладач Бондаренко Л.Г.). 

 Теоретичне заняття (лекція з оберненим зв’язком) з клінічного 

медсестринства в хірургії: «Гострі захворювання черевної порожнини та 

сечостатевого тракту у дітей» (викладач Носар А.Є., кандидат медичних наук, 

доцент, жовтень, 2021 р.). 

 Практичне заняття з ТВЗП « Попереднє та остаточне моделювання 

базисів протезів » (Братусь Є.П., лютий, 2022 р.). 

 Теоретичне заняття з дисципліни «Геронтологія, геріатрія та паліативна 

медицина»: «Основи геронтології та геріатрії. Особливості перебігу 

захворювань серцево – судинної системи у пацієнтів похилого віку» (Найда 

В.М., грудень, 2021 р.). 

 Теоретичне заняття з дисципліни «Дерматологія та венерологія»: 

«Сифіліс» (Романова Д.А., листопад, 2021 р.). 
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 Відкрите теоретичне заняття на тему: «Гострі захворювання черевної 

порожнини та сечостатевого тракту у дітей» (Верник Г.Г., кандидат медичних 

наук, доцент, грудень, 2021 р.). 

 Відкрите теоретичне заняття на тему: «Захворювання органів 

шлунково-кишкового тракту у дітей старшого віку» (Носар А.Є., кандидат 

медичних наук, доцент, жовтень, 2021 р.). 

 Теоретичне заняття з медсестринства в хірургії за темою: «Термічні 

ушкодження. Електротравма. Догляд» (Сушко С.М., грудень, 2021 р.). 

 Аналіз відвіданих занять показав, що викладачі коледжу впроваджують 

інноваційні прийоми і техніки проведення занять, а саме: рольові, ділові ігри, 

ситуаційні задачі, проблемно-пошукові заняття, елементи медіа - технологій, ІТ 

- технологій, виконання проектів, пошукових робіт, case - study.  

У 2021 – 2022  навчальному році 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.); 
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 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.); 
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 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.); 
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 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.); 
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 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.); 
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 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.). 
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ВИХОВНА РОБОТА 
 

Важливу роль у процесі формування компетентностей майбутнього 

медичного працівника відіграє не тільки високий рівень фахової освіти, але й 

виховання гармонійно розвиненої, соціально активної людини, для якої 

характерні громадянська відповідальність, родинні і патріотичні почуття, яка є 

носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до 

саморозвитку і самовдосконалення. Тобто формування життєво компетентної 

особистості, яка здатна успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, 

професіонал, сім'янин. Формування соціальних, професійних та життєво 

ціннісних компетентностей у майбутніх медичних працівників – це мета, що 

стоїть перед педагогічним колективом закладу на одному рівні з підготовкою 

висококваліфікованих фахівців.  

 Пріоритетними напрямками виховної роботи у 2021-2022 н.р. можна 

визначити наступні: 

- виховання у здобувачів освіти патріотизму, соціальної активності, 

громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, 

формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового 

способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в 

сучасних умовах; 

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього 

процесу; 

- збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства;  

- розвиток усіх форм студентського самоврядування, розширення участі 

здобувачів освіти у вирішенні основних питань удосконалення організації 

освітнього процесу, дозвілля та побуту;  активізація волонтерського руху; 

проведення благодійних акцій та соціальних проектів. 

Основні задачі педагогічного колективу коледжу: 

 сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

 дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання 

здобувачами освіти в освітньому процесі та дослідницькій діяльності; 

дотримуватися педагогічної етики; 

 поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

 настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної 

моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

 формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності дотримуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну 

цілісність України; 

 виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей 
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України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

 формувати у здобувачів фахової передвищої освіти прагнення до 

взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами; 

 захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими 

особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних 

засобів, іншим шкідливим звичкам; 

 розвивати в осіб, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти, 

самостійність, ініціативу, творчі здібності. 

Традиційно на початку навчального року в Кам’янському фаховому 

медичному коледжі вирує насичене життя: проходить низка масових заходів -  

урочиста посвята в студенти, День здоров’я, відкриття спартакіади, вечір 

знайомств у гуртожитку. Втім пандемія коронавірусу внесла свої корективи до 

освітнього процесу 2021-2022 р. навчального року –  майже всі масові заходи 

протягом року проводились в онлайн форматі або з обмеженою кількістю 

учасників 

Тенденція до осучаснення виховних форм та методів з урахуванням 

дистанційного спілкування, впровадження новітніх технологій із застосуванням 

різноманітних інтернет-платформ – це ті провідні показники, що засвідчують 

якісні перетворення в організації виховної роботи коледжу. 

В арсеналі педагогів коледжу як традиційні, перевірені часом форми та 

методи виховної роботи, так і інноваційні, що містять елементи інтерактивних 

виховних технологій, базуються на використанні інформаційно-комунікаційних 

технологій. Це стосується як загальноколеджних виховних заходів, так і тих 

заходів, які проводяться на рівні навчальних груп. 

У коледжі працює згуртований кураторський колектив, який має високий 

інтелектуальний потенціал, поєднання молодості і досвіду, бажання і 

можливість самовдосконалюватись.  

Циклова комісія кураторів навчальних груп (голова Лавецька О.В.) є 

важливою ланкою освітнього процесу коледжу, яка забезпечує організацію 

виховної роботи. Завдання циклової комісії - допомогти куратору вдосконалити 

свою майстерність, використовуючи власний досвід та досвід колег. Куратори 

здійснюють організаційно-виховну роботу в закріплених групах, співпрацюють 

із завідувачами відділень, викладачами, студентським самоврядуванням, 

вихователем гуртожитку, батьками. 

На семінарах та засіданнях циклової комісії обговорюються нагальні 

проблеми освітнього процесу, плани виховної роботи, відбувається обмін та 

вивчення передового педагогічного досвіду, новітніх концепцій виховання. 

Слід зауважити, що засідання комісії відбувалось переважно в дистанційному 

форматі. 

У 2021 – 2022 навчальному році на семінарах кураторів груп були 

розглянуті наступні питання: 
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 «Завдання виховного процесу на 2021 - 2022 н. р.»  (голова циклової 

комісії Лавецька О.В.); 

 « Адаптація студентів нового набору» (вересень, куратор Бузажи І.О.); 

 «Національно-патріотичне виховання як фактор цілісного формування 

особистості» (листопад, куратор Чернова С.В.); 

 «Методика роботи куратора з батьками» (грудень, куратор Єгорова К.І.). 

 «Морально-етичне виховання студентської молоді» (лютий,  куратор 

Чучка Н.П.); 

 «Виховання особистості у студентському колективі» (квітень, куратор 

Томаш Ю.А.).  

Окрім того, впродовж 2021 року кураторами груп вивчався досвід роботи 

куратора Сухорукової Л.А. 

У жовтні 2021 р. куратор навчальної групи Коваленко Я.В., практичний 

психолог, відвідала засідання регіонального методичного об’єднання молодих 

за досвідом кураторів груп на базі Придніпровського державного 

металургійного коледжу онлайн за темою: «Навчальна група як об’єкт 

психолого-педагогічного вивчення».  

У ІІ семестрі у засідання циклової комісії відбувалося як у очному, так і в 

дистанційному форматі. 

На семінарах кураторів груп були розглянуті наступні питання: 

 Формування життєвих цінностей і необхідних для успішної 

самореалізації компетентностей студентів-медиків – лютий 2022 р. (куратор 

групи СС-15/18 Брилевич О.А.) 

 Шляхи формування сприятливого психологічного клімату у 

студентському колективі – квітень 2022 р. (куратор групи СС-10/20 Майстренко 

О.Ю.) 

 Звіт куратора. З досвіду роботи  куратора навчальної групи – 

заплановано у травні 2022 р. (куратор групи СС-16/18 Харченко С.Є.) 

На жаль, у другому семестрі засідання РМО кураторів груп на базі 

Придніпровського державного металургійного коледжу були скасовано. 

Куратори груп взяли участь у роботі практичного семінару 16 лютого та 

отримали сертифікат учасника «Шляхи та джерела формування педагогічної 

майстерності куратора групи ЗФПО». 

Освітній процес у коледжі розпочався з переклику та  поселення 

іногородніх студентів у гуртожиток.  

1 вересня 2021 р.  куратори навчальних груп провели Єдину годину 

спілкування  на тему: «Ти у мене єдина», профілактичну бесіду «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у коледжі на період карантину у зв'язку 

з поширенням короновірсуної хвороби (Covid-19) та особливості початку 

освітнього процесу в 2021-2022 н.р.» з записом до журналу кураторів груп та 

урочисту посвяту у студенти. 

Практичним психологом Коваленко Я.В. створено методичну розробку «На 

допомогу кураторам. Адаптаційно-практична робота». 

Протягом І семестру, згідно з планом виховної роботи коледжу, щотижня 

проводились години спілкування.  Проведено батьківські збори онлайн у 

групах нового набору (організаційні питання, знайомство), ІІ курсу (підготовка 
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до ЗНО), ІІІ курсу (підготовка до іспитів). Батьківські збори у випускних групах 

(успішність, підготовка до державного ліцензійного іспиту КРОК-М, вступ на 

бакалаврат) проведено офлайн.  

Спілкування кураторів з батьками відбувається не тільки на зборах, а й у 

випадках, коли куратор викликає батьків через академічну заборгованість, 

порушення правил внутрішнього розпорядку у коледжі чи правил проживання 

у гуртожитку.  

Заходи, які проводяться в коледжі, мають професійне спрямування, 

спрямовані на збагачення особистостей духовно. Студенти групи ЛС-2/20 

побували на презентації книги та проєкту #РАК-БОЯТИСЬ-НЕ МОЖНА. 

Організатором зустрічі  стала член Національної спілки письменників України, 

видавчиня Марія Дружко, жінка, яка може бути прикладом подолання хвороби. 

Вона виступила із закликом донести до людей інформацію про хворобу, про 

можливості її лікування та важливість довіри пацієнтів до медичних 

працівників, підтримку та  надію на зцілення. Окрім історії  Марії, збірка 

містить вірші, присвячені хворобі та самим пацієнтам. Обрані поезії читали 

наживо заслужена артистка України Марина Юрченко та актори Кам’янського 

академічного  музично-драматичного театру ім. Лесі Українки. Завдяки живому 

спілкуванню з реальною людиною, що подолала хворобу і несе у світ позитив, 

слова #РАК_БОЯТИСЬ_НЕ МОЖНА зазвучали по-новому. 

З нагоди 90-річчя з дня заснування коледжу проведено цікаві екскурсії  до 

музею історії медицини для здобувачів освіти І курсу Харченко С.Є., 

керівником музею історії коледжу. Відвідувачі музею були приємно вражені 

експозицією, яка залишила в їхніх серцях незабутній слід, відчули зв’язок з 

багатьма поколіннями людей, які обрали медицину. 

З метою культурно-освітнього розвитку, формування у підлітків 

національної ідентичності, патріотичного виховання; соціальної підтримки 

талановитої молоді, сприяння їх самореалізації та творчому розвитку, 

активного залучення творчої молоді до соціально-вагомої діяльності  студенти 

коледжу взяли участь у  Всеукраїнському конкурсі малюнків та фотографій, 

приуроченому до 30-річниці Незалежності України, гасло конкурсу: «Що для 

мене Україна?».  Нагороду отримала Бондаренко Владислава, студентка групи 

СС-8/20, яка здобула перемогу в категорії «Фотографія» в номінація «Визначні 

місця моєї малої Батьківщини», отримавши диплом лауреата ІІІ ступеню. 

З метою залучення здобувачів освіти до пошуково-дослідницької роботи, 

активізації краєзнавчої роботи, популяризації інформаційних технологій в 

освітньому процесі, створення умов для розвитку і реалізації творчих 

здібностей та з нагоди 90-річчя Кам’янського фахового медичного коледжу 

проведено конкурс електронних презентацій з англійської мови під назвою 

“Kamianske Professional Medical College. On the way to the century”. Керівник 

проєкту Козлова О.В., викладач англійської мови. 

У вересні 2021 року з метою вшанування пам’яті десятків тисяч 

розстріляних у Бабиному Яру проведено  вечір поезій  «У павутинні 

перехресних барв», присвячений українській поетесі й патріотці Олені Телізі, 

яка свій останній притулок знайшла в Бабиному Яру, залишивши по собі 

декілька збірок поезій і великий слід в українській історії. Здобувачі освіти 



39 

 

групи ЛС 21/21 організували читання улюблених поезій Олени Теліги. Кожен 

знайшов у них щось своє, близьке до душі. Когось приваблюють ідеї 

життєлюбства й оптимізму, когось захоплює сила духу, шляхетність або 

патріотизм. Результатом став відео калейдоскоп виразного читання віршів 

Олени Теліги, відеоматеріали розміщено на сайті коледжу, посилання на ютуб-

канал. Майбутні медичні працівники творчо підійшли до створення «вечора 

поезій». Вони не тільки натхненно читали улюблені вірші, а й осучаснили їхню 

подачу. Горіти душею, діяти сміливо, виробити в собі рису суворої 

самодисципліни та обов’язку – так вони зрозуміли звернення до нащадків 

видатної поетеси. Студенти співпрацювали з викладачем української мови та 

літератури Петріщевою С.А. 

29 – 30 вересня в читальній залі бібліотеки  Кам’янського фахового 

медичного коледжу здобувачі освіти відвідали виставку  «Голос крові брата 

твого волає до мене з землі» з нагоди 80-річчя трагедії у Бабиному Яру. 

Викладачами історії Циганком В.О., Харченко С.Є., Лавецькою О.В. було  

презентовано книгу Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр». У документальному 

романі зібрано розповіді тих, хто вижив і на власні очі бачив страшні події 

вересня 1941 року. Бібліотекар Ніна Козорог наголосила, що після Другої 

світової війни назва Київського яру стала символом людської трагедії. У 

Бабиному Яру та поблизу нього встановлено 25 пам’ятників жертвам трагедії. 

Студенти переглянули світлини «Бабин Яр – дорогою смерті»: шлях, який 

пройшли тисячі приречених 29 вересня 1941 року. Відбулося обговорення. 

З метою розвитку єдиної організаційної культури, високих морально-

етичних якостей громади коледжу, а також формування системи 

демократичних взаємин з високим ступенем етичної гідності між здобувачами 

освіти в коледжі систематично проводяться тижні академічної доброчесності. 

Для популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників 

освітнього процесу КФМК організовано такі заходи: 

Кураторами груп проведено години спілкування «Етичний кодекс 

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

Радою студентського співуправління створено пам’ятки щодо 

дотримання принципів академічної доброчесності й поширено серед учасників 

освітнього процесу. 

Здобувачами освіти нового набору підписано декларації щодо 

дотримання академічної доброчесності. 

Викладачами проведено уроки академічної доброчесності на заняттях з 

громадянської освіти, основ правознавства, української мови, іноземної мови. 

Серед здобувачів освіти пройшов конкурс інфографіки «Позитивні 

причини не плагіювати»: переможці Артем Синій, Микита Шерстюк; та 

конкурс відеороликів «Доброчесність починається з тебе»: переможці конкурсу 

відео мотиваторів  «Доброчесність починається з тебе»: І місце – команда гр. 

ЛС – 21/21, ІІ місце –  «Академічна доброчесність та боротьба за неї» посіла 

команда гр. СС – 17/19, ІІІ місце - «Будь доброчесною людиною» виборола 

команда групи  СС – 8/20, Подякою за участь відзначено групу СС-26/21 -  

«Обов’язки доброчесного здобувача освіти». 
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Проведено анкетування для здобувачів освіти стосовно дотримання 

принципів академічної доброчесності.  

Здобувачі освіти взяли участь у проєкті «Живе слово в поколіннях»: 

Академічна доброчесність в коледжі очима учасників освітнього процесу.  

Усі учасники зазначених заходів зійшлися на думці, що завдяки їхнім 

зусиллям продовжується  підвищення та підтримка позитивного іміджу 

Коледжу як освітньої організації інноваційного спрямування. 

З метою вшанування пам’яті загиблих кам’янчан відбулося покладання 

квітів до Меморіалу загиблим воїнам АТО/ООС здобувачами освіти груп 

Сестринської справи  – СС-41/21 та Стоматології ортопедичної  СО – 28/20.  

«Дякуємо. Пам’ятаємо», – під таким гаслом 11 жовтня з нагоди Дня захисників 

та захисниць України на Майдані Героїв відбулось покладання квітів до 

Меморіалу загиблим воїнам АТО/ООС.  . Викладач Лариса Сухорукова 

розповіла студентам про випускника коледжу Дениса Дробного, який загинув 

на сході України, виконуючи свій обов’язок, захищаючи рідну землю. Викладач 

Олександр Тулупов  розповів про військових, які зараз захищають наше мирне 

небо. Під час опитування здобувачі освіти зазначили, що цим покладанням 

квітів вони вшановують пам’ять усіх загиблих захисників та захисниць 

України.  

До Дня українського козацтва та Дня захисників і захисниць України у 

Кам’янському фаховому медичному коледжі було проведено  спортивно-

виховний захід «Хай живе козацька воля», спрямований на виховання 

патріотизму, активної громадської позиції, здорового способу життя, інтересу 

до вивчення історії свого народу. Здобувачі освіти  І курсу спеціальності 

Стоматологія ортопедична груп СО-49/21 та СО-50/21 під керівництвом 

викладача історії Олени Лавецької та викладачів фізичного виховання 

Людмили Худолєєвої, Людмили Тропко, Наталії Чучки взяли  участь у силових 

конкурсах, позмагалися у вікторинах, продемонстрували вміння працювати в 

команді.   За результатами змагань студентка Пітченко Юлія, ЛС – 21/21, взяла 

інтерв’ю у студентів, створила відеоролик «День Українського козацтва». Було 

започатковано сторінку на сайті коледжу «Живе слово в поколіннях». 

Викладачами коледжу разом зі студентами І-ІІ курсів було подовжено 

роботу над  мовно-літературним проектом «Я читаю книгу». У межах проекту 

разом зі студентами групі СС-9/20 12 жовтня  було проведено Творчу зустріч з 

Юлією Бережко–Камінською, українською письменницею, журналісткою, 

редакторкою, організаторкою літературних подій, секретарем НСПУ по роботі 

з молодими авторами, лауреаткою літературних премій імені Григора 

Тютюнника, Олександра Олеся, Анатолія Криловця та ін., авторкою семи 

книжок поезій. Зустріч відбулася в центральній міській бібліотеці ім. 

Т.Г.Шевченка. Юлія Бережко-Камінська презентувала свої поетичні добірки та 

декламувала свої вірші. 

До Дня рідної мови з метою формування у молоді ціннісних орієнтирів 

національно-культурного спрямування, збагачення духовного світу проведено 

годину патріотичного вірша «Моя незалежна Вкраїнонька» та «Патріотичний 

вірш у моєму житті».  За результатами проведеної роботи на сайті коледжу 

створено сторінку «Поезія у моєму серці», рубрика «Живе слово в поколіннях». 
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До Дня вишиванки з метою шанування українських традицій та звичаїв 

проведено творчий челендж «Вишиванка – місток єднання минулого, 

сьогодення та майбутнього українців» (Бондаренко Владислава, СС-8/20 

отримала сертифікат декламуючи поезію В.Сосюри «Любіть Україну!»), 

відеоролик «З Днем Вишиванки», створений Радою студентського 

співуправління, розміщено на сайті коледжу, в Інстаграм.  

Перемогу у Молодіжному вокальному конкурсі «The Voice Kamianske – 

2021», проведеному з метою виявлення та розкриття талановитих виконавців у 

жанрі вокального музичного мистецтва. здобула Коваленко Злата, студентка 

групи СО-12/19. За результатами заключного гала-концерту Злата 

виборола друге місце, стала лауреатом Молодіжного вокального конкурсу «The 

Voice Kamianske – 2021» та отримала цінні дарунки. 
Переможцями міського фестивалю-конкурсу української пісні «Вінок 

України», проведеного до Міжнародного дня рідної мови, стали Анна Лелека,  

гр. СС-40/21, Лідія Садова, гр. СС-31/20, Діана Шевченко, гр. ЛС-5/19.   

З метою ознайомлення з «Декларацією відповідальності людини” Богдана 

Гаврилишина» у коледжі було проведено бесіду-презентацію «15 кроків 

відповідальності людини Богдана Гаврилишина», Здобувачі освіти  дізналися 

про історію успіху Б.Гаврилишина,  його бачення ефективності держави та 

відповідальності людини перед країною, родиною, собою. Перед майбутніми 

медичними працівниками виступила начальниця відділу «Криничанське бюро 

правової допомоги» Кам’янського центру Надія Федориненко, яка озвучила 

тему прав та обов’язків людини, як важливо, знаючи свої права, пам’ятати про 

ту відповідальність, яку кожен з нас має перед собою, своїми рідними, своєю 

країною та природою. 

У рамках етнографічного культурно-просвітницького проекту проведено 

фольклорне свято «Від Святвечора до Водохреща».   

З метою патріотичного виховання молоді, у рамках заходів, присвячених 

Дню Соборності, 20 січня відбувся шостий телеміст – ланцюг єднання 

студентів Кам’янського  фахового медичного коледжу та Івано-Франківського 

медичного фахового коледжу в онлайн-режимі. Організаторами заходу 

«Соборність держави – єднання народу» стала Кам’янська міська центральної 

бібліотека ім. Тараса Шевченка. 

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. 

Організаторами змагань стала Молодіжна рада міста Кам’янське за підтримки 

управління молоді та спорту. Захід було організовано з метою патріотичного 

виховання студентської молоді та розвитку їхньої історичної обізнаності. 

Команда «Прометей» під час участі в інтелектуальній грі показала знання з 

історії України, походження її державної символіки, традицій. За результатами 

інтелектуальної гри команда Кам’янського фахового медичного коледжу посіла 

почесне ІІІ місце, а капітан команди Дарина Голубенко, студентка групи СС-

9/20, отримала нагороду як найактивніший гравець брейн-рингу. 

 16 лютого у Кам’янському фаховому медичному коледжі  з нагоди Дня 

єднання відбулося підняття Державного Прапора України.  Здобувачі освіти та 

https://bibliopazlu.blogspot.com/2022/01/blog-post_20.html
https://bibliopazlu.blogspot.com/2022/01/blog-post_20.html
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педагогічні працівники долучилися до флеш-мобу з виконання Державного 

Гімну України. Меседж закладу: «Ми єдині у бажанні миру!» 

У лютому відбувся майстер-клас «Надання першої медичної допомоги та 

допомоги при невідкладних станах», здобувачі освіти коледжу взяли участь в 

інформаційно-профілактичній акції «Вибір за тобою»,  інформдайджесті серед 

молоді міста «Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом», 

круглому столі «Актуальність проблеми духовно-морального виховання на 

сучасному етапі очима здобувачів освіти». Заплановано волонтерську акцію 

«Назустріч дітям» у рамках заходів до Дня захисту дітей, участь у заходах до 

Дня медичного працівника. 

Для швидкості та зручності надання інформації кураторам груп створено 

Гугл-клас «Куратор академічної групи». Там міститься документація куратора 

групи, зразки анкет, звітів, характеристик, тематика годин спілкування,  

відбувається обмін досвідом тощо.  

У нових реаліях часу куратори груп постійно знаходяться на зв’язку з 

батьками. Спілкування відбувається по телефону, вайберу. Значна частина 

кураторів створила Гугл-класи для роботи зі здобувачами освіти та батьками з 

метою вирішення нагальних питань, психологічної підтримки здобувачів освіти 

в умовах воєнного стану. 

Значна увага приділяється створенню оптимальних умов для 

самореалізації студентів, прояву їх здібностей, талантів. З цією метою здобувачі 

освіти активно залучаються кураторами та викладачами до написання статей на 

офіційний сайт коледжу, до створення презентацій та відеороликів. Значна 

робота проводиться кураторами груп зі студентами пільгових категорій. Вона 

направлена на допомогу таким студентам знайти своє місце у групі, створити 

сприятливий мікроклімат та умови для успішного навчання. Під час воєнного 

стану для студентів соціальної категорії створено групу «Соціальна підтримка», 

надаються поради практичного психолога, соціального педагога щодо 

безпечної поведінки, психологічного стану в умовах перебування у 

прифронтовій зоні. 

У цьому навчальному році психологічну підтримку кураторам та 

здобувачам освіти коледжу надає практичний психолог Коваленко Я.В., яка 

працює у штаті коледжу. Вона створила віртуальний кабінет психолога, групу у 

вайбері «Психологічна підтримка», надає поради та рекомендації у групу у 

вайбері «Куратори», періодично наповнює актуальною  інформацією сайт 

коледжу. Провела онлайн заняття зі здобувачами освіти з елементами арт-

терапії «Перемога поруч. Мої мрії», майстер-клас для педагогічних працівників 

та співробітників коледжу «Психологічна безпека в умовах воєнного стану». 

Заплановано онлайн зустріч педагогічного колективу з практичним психологом 

«Поради кураторам щодо навичок керування власними емоціями». Постійно 

проводить онлайн консультації та бесіди за запитом. 

Куратори груп впевнені, що творча співпраця, органічне поєднання 

навчання і виховання сприяють поліпшенню якості підготовки 

конкурентоспроможних спеціалістів. 
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У травні проведено низку заходів до Дня пам’яті та примирення і Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Меседж заходів: Ми добре 

знаємо ціну війни, тому для нас головне – мир! 

9 травня 2022 р. о 09.00 під час освітнього процесу онлайн викладачі та 

здобувачі освіти взяли участь у Хвилині пам’яті: «Україна вшановує кожного, 

хто боровся з нацизмом, а також інших жертв війни». Кураторами було 

проведено години пам’яті у навчальних групах «1939–1945. Пам’ятаємо! 

Перемагаємо!». Викладачі історії разом зі студентами провели інтегровану 

годину спілкування: історія України та всесвітня історія «Внесок Українського 

народу у перемогу над нацизмом», відбувся захист презентацій, обговорення. 

Було проведено викладачами історії України розширене засідання круглого 

столу історичного гуртка «Спадщина» та викладачів коледжу 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». 

9 травня 2022 р. викладачами культурології  проведено години творчості 

«Незламні»: презентація сучасного українського музичного мистецтва (пісні 

про війну). 

 У бібліотеці коледжу 10 травня 2022 р проведено інформаційно-

просвітницьку роботу: «Війні немає забуття!». Перегляд кінофільмів, 

присвячених подвигу медичних працівників. 

З нагоди святкування Дня Європи було проведено інформаційно-

просвітницькі заходи з метою ознайомлення здобувачів освіти з країнами 

Європи, їх особливостями, досягненнями, традиціями, формування єдиного 

європейського простору та ролі в ньому України. Серед онлайн-заходів – 

тематичне засідання «Віртуальні подорожі столицями Європейських країн», 

захист проектів «Бізнес-культура країн Європи», бліц вікторина «20 питань про 

Європу». Протягом тижня здобувачі освіти ознайомилися з історичною 

довідкою про історію створення і розвитку Європейського Союзу, обговорили 

європейські цінності, шлях інтеграції України до Європейського Союзу, 

політичні, економічні та культурні зв’язки нашої держави з провідними 

європейськими країнами та європейськими інституціями, подискутували, чому 

важливо бути вільним, хто має захищати свободу людини, роль ЄС у вирішенні 

проблем України. Особлива увага була приділена європейській орієнтації 

сучасної України. День Європи став символом нового початку, вільного та 

успішного шляху, мирної співпраці між націями, що ґрунтується на спільних 

цінностях та спільних інтересах, миру, солідарності, демократії, добробуту 

людей. Нашу країну та ЄС єднають спільні традиції, історія та культура, 

демократія і свобода. 

Розгорнуто постійну експозицію музею Кам’янського фахового 

медичного коледжу; триває робота над поповненням фондів; для студентів І 

курсу, вступників, слухачів курсів підвищення кваліфікації та гостей 

навчального закладу викладачами, кураторами груп проводяться ознайомчі 

екскурсії. 

Значна увага у коледжі приділяється створенню оптимальних умов для 

самореалізації студентів, прояву їх здібностей, можливостей, талантів. З цією 
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метою студенти активно залучаються до написання статей на офіційний сайт 

коледжу, до розробки відео презентацій та роликів.  

Студентське співуправління у Кам`янському фаховому медичному 

коледжі 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. 
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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, 
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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. 
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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?” 

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 студентb 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 
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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.  

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 

Кам’янського фахового медичного коледжу 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. 

У коледжі 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», організована 

робота практичним психологом Коваленко Я.В., соціальним педагогом 

Петріщевою С.А. 

Одними із важливих чинників формування громадянських цінностей 

студентів-медиків є правові, економічні та соціально‐психологічні знання. 

Виконання професійних обов’язків вимагає від медичного працівника 

відповідальності за свої дії, знання нормативних документів, дотримання яких 

дасть бажаний результат. Такі  компетентності  формуються  під  час 

проведення тематичних виховних заходів, зустрічей з фахівцями  під час 

навчання.   

До Міжнародного дня прав людини студенти коледжу взяли участь у 

засіданні гуртка правознавства «У світі права», правових читаннях  «Юридична 

і моральна відповідальність медичних працівників»; інформ-дайджесті «10 
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грудня – Міжнародний день прав людини»; онлайн-уроці у співпраці з міською 

бібліотекою «Озброєний – захищений: дезінформація та маніпуляції». 

Кураторами груп були проведені бесіди з проблем духовно-морального та 

правового виховання студентської молоді та профілактики правопорушень: 

«Дотримання законів України – обов’язок кожного громадянина». 

Викладач основ правознавства Олена Лавецька спільно з практичним 

психологом Яною Коваленко провели ряд заходів у межах Всеукраїнської акції 

«16 днів проти насильства» відбувся перегляд та обговорення відеороликів у 

Гугл-класах: «Захист дітей онлайн», «Розкажи дорослому, якому довіряєш», 

«Для всіх, як для себе», «Діти відчувають», «R32», «Дитинство без 

майбутнього». Бібліотекар медичного коледжу Ніна Козорог презентувала 

студентам експозицію  «Закон у твоєму житті».  

У грудні проведено цикл лекцій в межах проєкту «Шкільний офіцер 

поліції» «Ми – за здоровий спосіб життя!»  Для здобувачів освіти Кам’янського 

фахового медичного коледжу практичним психологом Коваленко Яною 

Віталіївною було організовано цикл цікавих лекцій за темами: «Протидія 

вживання  наркотиків серед дітей та молоді» та «Створення родини без 

насильства». У співпраці з громадською організацією «Рух – здорова нація» на 

основі лекції «Нарконон» начальник відділу зв’язку з громадськістю 

управління патрульної поліції Дніпропетровської області Очеретяна Наталія 

Юріївна ознайомила майбутніх медичних працівників з актуальною 

інформацією та дала відповіді на гострі питання.  

Практичним психологом Коваленко Я.В. у 2021 році пройдено 

навчальний  курс «Школа подружнього життя» та отримано сертифікат 

тренера.  

У лютому 2022 року соціальний педагог Кам’янського фахового 

медичного коледжу Петріщева С. А. взяла участь у Всеукраїнській 

інформаційно-просвітницькій кампанії «ДЛЯ ДІТЕЙ суспільство без бар’єрів». 

Здобувачам освіти Кам’янського фахового медичного коледжу стане у пригоді 

«Довідник безбар’єрності» – ініціатива першої леді Олени Зеленської. Усі 

студенти ознайомлені з терміном «безбар’єрність», переглянули відеоролик, 

вони переконані, що філософія суспільства без обмежень стосується не тільки 

осіб з інвалідністю, але й літніх людей, тих, хто виховує дітей до 6 років та 

молоді. Через розбудову інклюзивного та безбар’єрного суспільства можна 

забезпечити право кожного отримувати якісну освіту, бути інтегрованим у 

суспільне життя та розвиватися відповідно до своїх потреб і можливостей. 

З метою підвищення рівня кваліфікації соціальним педагогом коледжу 

Петріщевою С.А. було пройдено курс «Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти». Завдяки неформальній освіті через платформу 

масових відкритих онлайн-курсів Prometheus покращено такі навички: 

правильно діяти, якщо здобувач освіти став учасником булінгу (цькування); 

діагностувати наявність булінгу (цькування) в колективі; вживати заходів у 

закладі освіти,  стикаючись з подібними випадками; правильно зупиняти та 

попереджувати булінг (цькування); створювати безпечне освітнє середовище, 

вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування); 

запроваджувати системну протидію булінгу (цькування) в закладі освіти.  
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 Психологічною службою проведено серед студентів 1-4 курсів цикл  

бесід на тему: «Булінг та кібербулінг – не просто слова, а загроза для 

підлітка!». 

Практичний психолог Коваленко Я.В. та соціальний педагог Петріщева 

С.А. взяли участь у роботі міського методичного об’єднання практичних 

психологів  та соціальних педагогів закладів фахової передвищої освіти, 

презентувавши доповідь «Специфіка супроводу осіб з особливими освітніми 

потребами в закладах фахової  передвищої освіти». 

 У коледжі організована робота наркопосту, до складу якого входять 

заступник директора з виховної роботи, голова циклової комісії кураторів груп, 

викладачі клінічних дисциплін, які планують і здійснюють контроль заходів, 

спрямованих на превентивне виховання. 

У процесі спілкування зі студентами куратори навчальних груп, 

викладачі звертають увагу на негативний вплив тютюнопаління і наркоманії на 

організм, зміни функцій органів; організується перегляд відеофільмів за цією 

тематикою. У лютому представниками наркопосту  було проведено 

антинаркотичну лекцію: «Здобувачам освіти про здоровий спосіб життя».  

Психологічна служба коледжу співпрацює з антинаркотичним 

реабілітаційним центром «Нарконон». Службою було проведено роботу щодо 

профілактики наркоманії серед молоді. Отримано та поширено серед студентів 

наочні матеріали «10 точних фактів про наркотики, які ваші друзі можуть не 

знати». 

Фізичне виховання – невід’ємна частина освітнього процесу, важливий 

засіб фізичного, соціального, духовного розвитку студентської молоді. 

Досвідчені викладачі на високому рівні проводять заняття з фізичного 

виховання. В медичному коледжі  у І семестрі 2021-2022 н.р. викладачами 

організовано заняття з фізичного виховання в онлайн режимі. Для студентів у 

гугл-класах підготовлено відео банк з комплексами ранкової гімнастики та 

загальнорозвиваючих вправ, навчальні відео з елементами спортивних ігор, 

матеріали з історії видів спорту, правил та суддівства спортивних ігор, тестові 

завдання для контролю вивчення теоретичного матеріалу. З метою зворотного 

зв’язку студенти надсилали фото та відео виконання фізичних вправ. 
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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 

№ 

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 

21 

4. Спеціаліст першої категорії 14 

5. Спеціаліст другої категорії 9 

6. Кваліфікаційна категорія спеціаліст 16 

7. Сумісників 22 

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 фахового медичного коледжу, 

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти в Кам'янському фаховому 

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 
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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. 

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 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 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 коледжу формується до річної 

кількості годин та переліку дисциплін, передбачених навчальним планом. 
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