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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Головною прикметою навчального року, що минає, є, безумовно,
провадження освітнього процесу онлайн у змішаному форматі. Спираючись на
законодавчі та розпорядчі документи органів центральної влади та місцевого
самоврядування,
Педагогічна рада коледжу прийняла низку рішень щодо здійснення
навчально-виховного процесу із застосуванням технологій дистанційного
навчання у синхронному режимі згідно з графіком освітнього процесу, розкладом
навчальних занять з урахуванням часу початку та закінчення академічних стрічок.
Було
налагоджено
проведення
у
синхронному
режимі
відеоконференцзв’язку з використанням платформи Zoom: навчальних занять,
усіх видів практики, виховних годин і заходів, робочих нарад, засідань
Педагогічної ради, атестаційних комісій, Ради студентського самоврядування та
профілактики правопорушень, старостату тощо.
Щоденно в коледжі збиралась та систематизувалась інформація про
виявлених хворих студентів та співробітників коледжу на гостру респіраторну
коронавірусну інфекцію. Прийняті адміністрацією коледжу управлінські рішення
щодо забезпечення суворого дотримання протиепідемічних заходів дозволили
знизити захворюваність усіх учасників освітнього процесу та зупинити
розповсюдження цієї недуги. Як і минулого року, кожного дня впродовж
карантинних обмежень в коледжі працювали структурні підрозділи, що
забезпечують його життєдіяльність: адміністрація, бухгалтерія, адміністративногосподарча частина, навчально-методичний кабінет.
Другого червня до кампанії імунопрофілактики долучились і
співробітники нашого коледжу. Вперше на базі медичного блоку нашого
гуртожитку облаштовано та організовано згідно з вимогами роботу пункту
вакцинації, в якому виїзна бригада Дніпровського центру первинної медикосанітарної допомоги № 1 проводила щеплення співробітників коледжу та інших

міських закладів освіти від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Pfizer.
Щеплення проводились добровільно і безоплатно.
Головною подією навчального року, що минає, стало святкування в жовтні
2020 року 150 річчя із Дня заснування коледжу. Вперше за моєю минулорічною
пропозицією організовано проведення науково-методичної Інтернет-конференції
«Ярмарок інноваційних ідей та педагогічних здобутків», присвяченої цій події. У
роботі конференції взяли участь 53 викладача із медичних коледжів України та 8 з
інших за профілем міських закладів фахової передвищої освіти. За результатами
конференції укладено збірник матеріалів, який розміщено у хмарному сховищі за
посиланням на сайті нашої бібліотеки.
До цієї події також вперше було здійснено автопробіг до обласної
клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова, де головний лікар Риженко С.А. передав
колежанам історичну цеглину, яка була знайдена у старій будівлі коледжу
Вперше на території коледжу встановлено та урочисто відкрито пам’ятний знак
на честь ювілею.
Колеги! Багато з того, що декілька років тому було започатковано в коледжі
вперше, стало для нас вже традиційним, доброю традицією.
Вже традиційно наш коледж розпочав 2020-2021 н.р. з найбільшим у 1360
осіб контингентом серед закладів фахової передвищої освіти регіону. Знову нам
вдалося забезпечити конкурентно високі показники прийому студентів на перший
курс. Зокрема, у 2020 році конкурс в цілому по навчальному закладу становив 6
осіб на одне бюджетне місце.
Ще під час вступної кампанії у месенджері Viber адміністрацією коледжу
вперше були створені навчальні групи студентів, до яких було долучено
керівників груп. Це дозволило першокурсникам вже до 1 вересня познайомитись
один з одним, зі своїм керівником, сприяло більш успішній їх адаптації до
навчання, у тому числі, онлайн, та формуванню активу та колективу кожної
групи. Традиційно в холі коледжу розміщені світлини першокурсників.
Не зважаючи на складний час, нам вдається укріплювати матеріальнотехнічну базу та продовжувати створювати комфортні умови для навчання
студентів та для роботи усіх працівників коледжу.
У 2020-2021 н.р. замінено вікна на металопластикові у навчальних
аудиторіях. Відремонтовано: санітарні вузли на третьому та цокольному поверхах
навчального корпусу, аудиторії № 310, 311. Проведено поточний ремонт системи
опалення гуртожитку. Придбано: парти та стільці для аудиторії 310, водогрійний

електричний апарат «Дніпро» для душової спорткомплексу. Постійно
підтримується належний санітарний стан навчального корпусу, гуртожитку,
прилеглої території, здійснюються господарсько-ремонтні роботи за потребою,
реалізуються протиепідемічні заходи під час карантинних обмежень.
У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив коледжу розпочав
роботу над розв’язанням головної проблеми на трирічний період, а саме:
«Забезпечення якісної фахової передвищої освіти шляхом впровадження
інноваційних технологій, студентоорієнтованого навчання та підвищення
ефективності формування професійної компетентності випускників
медичних коледжів».
Освітній процес в коледжі здійснюють 123 штатних викладача. За якісним
складом це і найдосвідченіші фахівці зі значним педагогічним стажем (67
викладачів мають вищу категорію, з них 34 викладача-методиста і 4 старших
викладача) та викладачі-початківці, які мають педагогічний стаж до 5-ти років –
їх 20.
У 2021 році атестовано 27 педагогічних працівників.
У коледжі працюють онлайн-Школи викладача-початківця та керівника
групи-початківця, які на кінець навчального року відвідують 16 та 7 викладачів
відповідно, створена система наставництва.
У 2020-2021 навчальному році проведено 6 педагогічних семінарів та
занять в Університеті знань з актуальних питань педагогіки та медицини.
Протягом навчального року в умовах карантинних обмежень відповідно до
вимог законодавства України вже традиційно майже усі педагогічні працівники
дистанційно підвищили свою кваліфікацію у провідних навчальних закладах
України та на різних освітніх і фахових платформах, що надають зазначені освітні
послуги. До речі, наш коледж організував для педпрацівників медичних коледжів
області навчання за програмою підвищення кваліфікації у ХМАПО.
Підсумкові засідання атестаційних комісій коледжу та Департаменту
охорони здоров’я Дніпропетровської обласної державної адміністрації, які
проходили на базі коледжу, вже традиційно проведені онлайн у синхронному
режимі відеоконференцзв’язку з використанням платформи Zoom.
Підготовка молодших спеціалістів у коледжі, а з 2020 року й фахових
молодших бакалаврів, здійснюється згідно з робочими навчальними планами,
розробленим відповідно до них графіком навчального процесу та складеним
розкладом навчальних занять.

Індикатором готовності наших випускників до професійної діяльності є
результат складання ними ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М», які вже
традиційно проходили із забезпеченням виконання усіх рекомендованих
протиепідемічних заходів і вперше із застосуванням відеоспостереження за ходом
випробувань.
Задля підготовки до них за допомогою програм Moodle, Google Classroom,
Google forms, Test Krok org.ua або Stest протягом навчального року студенти
випускних груп традиційно проходять діагностично-тренінгові тестування за
графіками, що дає змогу здійснювати моніторинг їх навчальних досягнень.
Показники складання «Крок М» нашими випускниками медсестринських
відділень 79,8 % - вищі за загальнонаціональні – 77,6%. Найвищій показник з
медсестринства у внутрішній медицині – 85,6%. В порівнянні з минулим роком
показник з медсестринства у педіатрії підвищився з 65,8% до 81,7 %. Найкращі
результати випускники фельдшерських відділень продемонстрували з дисципліни
«Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка» - 86,7 % проти
минулорічних 74,7%.
Вперше практичну частину державного кваліфікаційного іспиту проведено
дистанційно у синхронному режимі завдяки налаштованому напередодні
швидкісному Інтернету.
Освітній процес у коледжі провадиться викладачами 10 предметних
циклових комісій і циклової комісії керівників груп, які спланували та провели: 5
різноформатних сумісних засідань циклових комісій з актуальних питань
педагогічної і медичної наук; 11 тематичних онлайн тижнів, в рамках яких
відбулися різноманітні навчально-виховні заходи професійного та виховного
спрямування. У 2020-2021 навчальному році проведено очно та онлайн 14
відкритих навчальних занять, з них 4 обласних. Якщо в минулому навчальному
році вперше тематичний тиждень ЦК медсестринства було проведено
дистанційно, то наразі це – традиційна практика для усіх циклових комісій.
Вперше на сайті бібліотеки розміщена віртуальна експозиція методичних
матеріалів наших викладачів. Врожайним видався рік і на публікації: у матеріалах
різнорівневих конференцій і періодичних наукових видань надруковано 26 статей
викладачів та одну монографію (викладач Петров В.В. – у співавторстві).
Незважаючи на карантинні обмеження, підготовлені викладачами коледжу
студенти брали активну участь у роботі міських студентських науково-практичних
конференцій, олімпіад, які проводились очно та онлайн у синхронному режимі:
з біології та екології: «Біологічні дослідження - 2020», «ЕкоБіоХім – 2021»; з хімії
«Хімія та сучасність»; міському (очному) етапі ХХІ Міжнародного конкурсу з

української мови ім. Петра Яцика; з математики (очно) «Використання
математичних методів і моделей в різних напрямках професійної діяльності».
Наш коледж традиційно залишається територією здоров’я та здорового
способу життя.
До ювілею коледжу було проведено турнір з міні-футболу з участю
аматорських і професійних команд. Колежани на чолі з незмінним капітаном мною - вибороли почесне друге місце.
Команда студентів коледжу з легкої атлетики посіла ІІ місце на міських
змаганнях серед студентів ЗФПО. Хоча карантин і вніс свої корективи у
проведення спортивно-масової роботи, але студенти не залишилися без фізичного
навантаження, яке для них спланували викладачі коледжу.
До Дня студента вже традиційно відбувся конкурс ранкової гімнастики в
онлайн форматі, на який надійшло 46 відеороликів, а переможці були відзначені у
6 номінаціях.
Продовжується активна співпраця коледжу з міськими та обласними
закладами охорони здоров’я. З метою сприяння працевлаштуванню наших
випускників у ЛПЗ регіону та закріплення їх на першому робочому місці
адміністрацією коледжу вперше була організована та проведена низка онлайн
зустрічей студентів старших курсів із представниками закладів охорони здоров’я
міста та області, зокрема: Дніпропетровського спеціалізованого клінічного
медичного центру матері та дитини ім. проф. М.Ф.Руднєва, Обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Дніпропетровської обласної
клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова, Дніпропетровської обласної дитячої клінічної
лікарні.
За ініціативою Ради студентського самоврядування вперше створена та
зареєстрована ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МІЖНАРОДНА АСАМБЛЕЯ
СТУДЕНТІВ, ВИПУСКНИКІВ ТА ДРУЗІВ ДНІПРОВСЬКОГО БАЗОВОГО
МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ» (ГО МА ДБМК), діяльність якої сприятиме
формуванню позитивного іміджу навчального закладу в освітньому просторі та
професійному середовищі регіону та України.
Коледж є базовим для семи міських ЗФПО м. Дніпра і чотирьох медичних
коледжів Дніпропетровської області, і впродовж 2020-2021 навчального року
працював як міський та обласний базовий під керівництвом Департаментів
охорони здоров’я, освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації,
Дніпропетровської обласної ради та спрямовував свою роботу та роботу
підпорядкованих ЗФПО відповідно до розпоряджень Міністерств охорони здоров’я
України, освіти та науки України, Центру розвитку медсестринства МОЗ України,
Ради директорів ЗФПО Дніпропетровської області.

Викладачі навчальних закладів міста об’єднані в 15 методичних об’єднань,
роботу семи з яких вже традиційно координує наш коледж. Відповідно до
рекомендацій міського базового коледжу, робота методичних об’єднань була
різноплановою як за тематикою засідань, так і за формами їх проведення. У зв’язку
з карантинними обмеженнями та переходом на дистанційне та змішане навчання
майже всі заплановані заходи проходили в режимі онлайн.
У коледжі в рамках сумісного засідання міських методичних об’єднань
викладачів біології і хімії закладів фахової передвищої освіти та обласного
методичного об’єднання викладачів загальноосвітніх дисциплін медичних
коледжів Дніпропетровської області у синхронному режимі відеоконференцзв’язку
з використанням відеоінструменту Google Meet за участю студентів першого курсу
проведено відкрите засідання хіміко-біологічного гуртка «Дослідник» у форматі
пошуково-теоретичної конференції «Медико-біологічна роль біогенних хімічних
елементів», яке відвідав 41 викладач ЗФПО міста та області.
Наш коледж у 2021 році став адресою передового педагогічного досвіду. В
освітньому середовищі регіону розповсюджується досвід викладача-методиста,
керівника фізичного виховання коледжу Спіциної А.І. з теми: «Впровадження
нетрадиційних видів фізичного навантаження під час занять з фізичного
виховання» та викладача медсестринства вищої категорії Ковальчук Ю.М. з теми:
«Фахова підготовка студентів медичних коледжів на компетентнісних засадах».
Як обласний базовий, наш коледж скеровує роботу обласної методичної
ради, обласних методичних об’єднань заступників директорів за напрямками
роботи, завідувачів відділень, методистів, викладачів та завідувачів бібліотек
медичних коледжів області. У зв’язку з епідеміологічною ситуацією вперше усі
обласні відкриті заходи медичних коледжів області були проведені онлайн на
платформі Zoom у синхронному режимі.
В коледжі проведено: 1 методична рада, 9 засідань ОМО, 4 обласних
відкритих навчальних заняття, 1 виховний захід, 1 відкрите засідання гуртка,
робоча нарада директорів, заступників директорів, методистів, розробників
стандартів фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 «Медсестринство» з
теми: «Організація освітнього процесу у медичних коледжах області відповідно
до сучасних вимог».
Викладачі коледжу вперше взяли участь у тренінгах, організованих
Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців
з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при МОЗ
України» зі складання тестових завдань для наповнення та оновлення банків
тестових завдань ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок М». Наш коледж як

обласний базовий скерував підготовку, форматування тестів від усіх медичних
коледжів області та відправлення їх до Центру тестування.
Педагогічний колектив традиційно спрямовує зусилля не тільки на
підготовку конкурентоспроможних фахівців, але і на створення освітнього
середовища, яке задовольняє потребу здобувачів освіти у саморозвитку та
самореалізації, на виховання громадянина з активною життєвою позицією.
Студенти та викладачі коледжу взяли участь у святкуванні Дня міста: це і
розміщений біля центрального входу намет «МЕДИЧНИЙ PITSTOP», в якому
кожен перехожий за бажанням зміг дізнатися про важливі показники власного
здоров’я, і розташований поблизу «ТРЕНІНГ-ЦЕНТР» з навчання прийомам
надання само- та взаємодопомоги при станах, загрозливих для життя.
Традиційно відбулися директорські творчі онлайн конкурси «Діамантові
грані», «Це можу тільки я», переможці яких були оголошені теж онлайн на День
студента.
Студенти коледжу залучаються до відзначення національних свят,
вшанування славетного минулого та героїзму захисників Вітчизни.
Вже традиційно в коледжі організовано роботу Пункту проведення ЗНО,
цьогоріч - з математики, української мови, історії України, з урахуванням усіх
рекомендованих протиепідемічних заходів. Облаштовано 12 аудиторій, в яких
проходили ці випробування, а 17 наших викладачів, які пройшли відповідну
сертифікацію, виконували обов’язки чергових, інструкторів, старших інструкторів.
В передостанній день червня за новими Правилами розпочала свою роботу
Приймальна комісія.
Для забезпечення повноцінного прийому на навчання до коледжу у 2021 році
адміністрацією була проведена копітка робота з підготовки матеріалів щодо
обґрунтування спроможності навчального закладу здійснювати підготовку
фахівців для їх працевлаштування в ЗОЗ міста та області. До органів місцевого
самоврядування надано (і це вже традиційно) презентацію досягнень колективу
коледжу, заходів з профорієнтації, зміцнення кадрового та фахового потенціалу.
Незважаючи на карантинні обмеження, профорієнтаційна робота
залишається найважливішим чинником, що забезпечує залучення абітурієнтів до
навчального закладу.
З вересня 2020 року по травень 2021 року було проведено онлайн три Дня
відкритих дверей, на яких були присутні 225 потенційних вступників на навчання.
Для підготовки абітурієнтів до складання вступних випробувань у коледжі
традиційно працюють у синхронному режимі відеоконференцзв’язку на
платформі Zoom онлайн підготовчі курси з двох предметів: української мови та

літератури і біології терміном навчання 6 місяців (довідки про їх закінчення
отримали 98 слухачів) та тримісячні курси, які закінчили 55 слухачів.
За рішенням Дніпропетровської обласної ради наш коледж змінив назву.
Тепер він заклад фахової передвищої освіти. За цією подією стоїть напружена
праця адміністрації коледжу з приведення у відповідність усіх установчих
документів. У новому навчальному році на нас очікують нові виклики. В першу
чергу, це затвердження нових стандартів фахової передвищої освіти зі
спеціальності 223 «Медсестринство», ймовірна акредитація нових освітніх
програм, створення нового методичного забезпечення освітнього процесу тощо.
Вірю, що наш педагогічний колектив, загартований і дистанційною
освітою, і пандемією, колектив, який має славетну історію, добрі традиції,
здатний до продуктивної колективної праці, обрав правильну стратегію
професійного зростання, колектив, в якому склалися творчі взаємини, має сили і
наснагу дати гідну відповідь на усі можливі виклики сучасності та нагальні
вимоги, досягти високих результатів у справі підготовки грамотних,
конкурентоспроможних фахівців для вітчизняної медицини.

