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Анотація. Сьогодні Павлоградському медичному коледжу 60 років. Заклад освіти має свою
історію, біографію, етапи становлення, що відіграли особливу роль в його житті. Багато-багато зроблено, пережито, досягнуто. Вдивляючись в обличчя викладачів коледжу, бачиш закоханість їх у свою професію, бажання віддавати свої знання, вміння, тепло душі студентам,
тому шлях буде довгим, світлим та щасливим.
Abstract: Today Pavlograd Medical College is 60 years old. The school has its own history,
its own biography, stages of formation that have played a special role in its life. Much has been
done, experienced, achieved. Looking into the faces of college teachers, you see their love for the
profession, the desire to give their knowledge, skills, warmth to their students, so the path will be
long, bright and happy.

Професія медичного працівника – це подвиг
в ім’я життя людини, турбота, яка стає сенсом
життя кожного, хто обрав цю гуманну професію.
Життя коротке, а шлях до майстерності довгий.
І тільки щоденна праця викладачів і студентів,
спрямована на володіння такими знаннями, дає
можливість досягнути високої професійної майстерності.
Заклад освіти – це не лише приміщення, аудиторії, лекції, практика, це, перш за все, люди,
викладачі та студенти.
Мета цієї статті – показати шлях розвитку та
функціонування Павлоградського медичного коледжу.
Кому хоч раз довелося побувати в коридорах
та аудиторіях коледжу переконуються, що тут
панує порядок у всьому. Згідно з європейськими
стандартами, здійснено оновлення матеріальної бази, кабінетів, лабораторій, приміщень для
занять на базі лікарень міста. Сучасні зручні та
комфортні меблі доповнюють дизайн коледжу,
в якому приємно працювати викладачам та навчатися студентам. Сьогодні, зумівши зберегти
кращі традиції минулого, заклад освіти упевнено
крокує в майбутнє, творчо впроваджує в навчання сучасні досягнення педагогіки та медицини.
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Розпочати свою розповідь хочу присвятою до
ювілею випускників коледжу своїй альма-матер.
Присвята до ювілею
Вже 60 відміряли години,
Як перших лекцій пролунав тут спів.
Ці роки теплотою гріли
Чимало медсестринських поколінь.
У Павлограді – осередок сили,
Знання, уміння, стійкості і мрій,
Дарує молодість всій нашій медицині,
За щастям посилає нас у бій.
Зробити перший крок – завжди найважче.
Переступить поріг і двері зачинити,
І згадувати потім, як у казці,
Усе, що довелось тут пережити.
І лекції, і практику в лікарні,
Підтримку друзів у тривожний час,
Канікули та іспити у травні,
Які чекають нас, в останній раз.
Але ми знаємо, що у складну хвилину
Ми за порадою звернемося сюди,

Медичний заклад – гордість всього міста.
Знайшли тут свою долю тисячі.
Нехай роки нанизують намисто,
Для нас наш коледж – світоч уночі!
Випускниця Павлоградського медичного
коледжу Шевченко Неля
Цікавий та багатий шлях становлення коледжу. За роки його існування підготовлено понад
10 тисяч висококваліфікованих медичних працівників, багато з яких стали лікарями, провідними
фахівцями в практичній охороні здоров’я міста,
області та за її межами. Майбутні медики в стінах коледжу зростають не лише професійно, а й
стають високоосвіченими людьми.
А розпочалася історія Павлоградського медичного училища в далекому 1932 році, коли відкрили
фельдшерсько-акушерську школу. Вона і поклала
початок підготовки медичних працівників у Павлограді. У школі були фельдшерський, фельшерсько-акушерський та факультет медичних сестер.
Викладачами працювали лікарі міських лікарень.
Нелегкі були перші роки роботи медичної школи,
але педколектив працював, готуючи медичних
працівників міста, незважаючи на всі труднощі:
тісні приміщення, незабезпеченість матеріальною
базою, відсутність підручників.
Вагомий вклад в організацію навчального закладу та формування педколективу вніс перший
директор Арабаджиєв Микола Іванович, який керував школою і в роки Другої світової війни.
З початком війни в 1941–1942 роках був організований достроковий випуск фельдшерів, які
пройшли славний бойовий шлях.
Як Павлоградське медичне училище – медшкола почала свою діяльність у 1961 році. Перший набір до училища складав 90 осіб. У пристосованому приміщенні функціонувало три
аудиторії і чотири кабінети, а навчальний процес
здійснювали три штатних викладача і вісім лікарів-сумісників.
Визначну роль в історії училища відіграли
перші директори: Кобилкін М.А., Шуваєв М.П.,
Українець В.П., Муровецький В.П., і беззмінний
завуч з 1961 по 1985 рік Новохатька Л.О.
У 1966 році для училища було збудовано
нове приміщення, зміцнилась матеріальна база,
поліпшилося методичне забезпечення навчального процесу, збільшився педагогічний колектив.
З 1976 року училище очолював Демиденко
Іван Іванович, людина високих організаторських
здібностей, прекрасний педагог, вимогливий до
себе, колективу, чуйний до проблем студентів. За
35 років керівництва він зміг створити згуртований

творчий колектив, який виконув велику роботу в
підготовці висококваліфікованих медичних працівників. Але викладачі та студенти не забувають
свого коріння і віддають данину глибокої поваги
та шани ветеранам училища, викладачам, які залишили яскраві сторінки в його історії. Це викладачі Пасіцельська Г.М., Соп’яна Л.І., Лапицька Л.І.
та багато інших. Їх традиції продовжують професіонали з великим досвідом роботи: Дворниченко В.Ч., Козаченко Т.І., Сузімова В.В., Дика Н.П.,
Альошина К.І., Ліповецька І.В., які є новаторами
та наставниками молодих викладачів, якими поповнився педагогічний колектив.
Згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради від 19.10.2018 р. Комунальний вищий
навчальний заклад «Павлоградський медичний
коледж» Дніпропетровської обласної ради змінив назву на Комунальний заклад вищої освіти
«Павлоградський медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради».
Для організації освітнього процесу в Павлоградському медичному коледжі створено
необхідну матеріально-технічна базу, яка дає
можливість забезпечення високого рівня підготовки фахівців і відповідає сучасним вимогам.
У коледжі функціонують кабінети і лабораторії
медсестринства, які оснащені необхідним устаткуванням відповідно до норм матеріального забезпечення. Викладачі та студенти мають доступ до інтернету.
Для впровадження нових технологій навчання в коледжі створено відеотеку, де є відеофільми з навчальних дисциплін.
Забезпеченість комп’ютерними робочими
місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, що необхідні для виконання навчальних
планів, у Павлоградському медичному коледжі
відповідає сучасним вимогам.
У коледжі функціонують 2-а комп’ютерних
класи, обладнані сучасними персональними
комп’ютерами, на які встановлене ліцензійне
програмне забезпечення.
На достатньому рівні налагоджено методичну
роботу. Вона є складовою частиною освітньо-виховного процесу.
Центром методичної роботи є методичний
кабінет, який виконує функцію творчої майстерні
викладачів. У кабінеті зібрані матеріали кращого
досвіду викладачів, щорічно видається інформаційно-методичний збірник «На рівні сучасних
вимог». У збірнику викладачі діляться своїми
думками, знахідками згідно з методичною проблемою, над якою працює коледж, а також надають допомогу іншим з підготовки та проведення
занять з використанням активних методів навчання, зі створення методичної документації,
навчально-методичних комплексів, методичних
розробок та посібників, які розглянули та реценФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА 1, 2 2021
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Як до великої і дружньої родини,
Для нас наш коледж – головне в житті.
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зували фахівці ДЗ «Дніпропетровська медична
академія МОЗ України», Житомирського медичного інституту, Херсонського педагогічного університету.
Через карантин і перехід на дистанційне та
змішане навчання в 2019/2020 н.р., і для активізації роботи студентів викладачі широко використовували інформаційно-комунікаційні технології
у вигляді електронних навчальних посібників,
презентацій, відео.
Для успішної навчально-виховної та методичної роботи в коледжі створено шість циклових
комісій, викладачі яких постійно втілюють нові
освітні технології, вдосконалюють методи навчання, створюють власні моделі освітньо-виховного процесу шляхом спроб, пошуків, новаторства.
Керівником циклової комісії загальноосвітніх
дисциплін є кандидат педагогічних наук Бенькович Н.В. Викладання дисциплін забезпечують
висококваліфіковані викладачі, які мають високі
професійні, методичні та наукові досягнення. Це
кандидат біологічних наук Прищепа І.В., заслужений вчитель України Пилипенко П.Г., які разом
з педагогічною діяльністю активно займаються
дослідною роботою, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях та вебінарах, є авторами наукових
праць для вітчизняних і міжнародних видань.
Завдяки творчому підходу, наполегливій праці та
професіоналізму викладачів студенти коледжу
щороку стають учасниками і переможцями різноманітних обласних і всеукраїнських конкурсів та
олімпіад. Ця комісія є обов’язковим підґрунтям
для здобуття фахових знань і необхідною умовою забезпечення високого рівня якості підготовки майбутнього фахівця. Циклова комісія поповнилася молодими ініціативними викладачами.
Так, під керівництвом викладача української
мови та літератури Титаренко Є.І. третій рік поспіль студенти коледжу беруть активну участь у
різних конкурсах, конференціях і посідають призові місця.
У листопаді 2018 року студентки Москаленко
Аліна та Овсяннікова Марія посіли другі місця на
регіональному етапі ХІХ Міжнародного конкурсу
з української мови імені Петра Яцика та Всеукраїнській олімпіаді з української мови.
У листопаді 2019 року студентка Овсяннікова
Марія посіла друге місце на Х Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.
Циклову комісію гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін очолює викладач-методист Жукова Н.А. Під її керівництвом упродовж
2018/2019 р. та 2019/2020 н.р. комісія перемагала в номінації «Краща циклова комісія року».
Викладачі мають різний вік і різні кваліфікаційні категорії від спеціаліста до викладачів-мето-
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дистів, але їх об’єднує любов до професії. Вони
покликані не тільки навчати, а й виховувати у
майбутніх фахівців високі моральні якості, пробуджувати духовність і гуманне ставлення до
людей. Викладачі-методисти Мартиненко О.Л.
та Козаченко Т.І. неодноразово отримували призові місця в обласних конкурсах методичних розробок з навчальних дисциплін: «Історія України»,
«Культурологія» та «Філософія».
Головою циклової комісії природничо-наукових дисциплін уже багато років є викладач-методист Власюк Г.М. Комісія об’єднує викладачів
з високим рівнем кваліфікації – це Власюк Г.М.,
Рогоза С.І., Альошина К.І., Кобзар Н.І. та Бобрик
О.В. Головне завдання викладачі вбачають у
тому, щоб дати студентам ґрунтовні знання для
вивчення клінічних дисциплін. Вже 35 років працює викладачем-методистом навчальної дисципліни «Анатомія людини» Дорошенко І.В. За її
ініціативи студенти коледжу створили масажний
кабінет та анатомічний музей для проведення
практичних занять. Крім того, музей – це місце, де проводять екскурсії для школярів міста і
майбутніх абітурієнтів коледжу на Днях відкритих дверей. Три роки тому почала викладати
практичну медицину санітарний лікар, молодий
викладач дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини» Обертас В.Г. Свій практичний досвід вона вміло застосовує на заняттях. Під її керівництвом студенти взяли участь у
Третій всеукраїнській науково-практичній конференції «Земля не нам належить – ми належимо
землі» та отримали дипломи.
Комісію клінічних дисциплін очолює викладач-методист Шевченко О.Г. Викладачі комісії
дають студентам не тільки професійні знання, а
й виховують почуття відповідальності за обрану
професію. Упродовж багатьох років у циклових
комісіях клінічних дисциплін успішно працюють
два волонтерських загони «Панацея» та «Рятівник».
Загін «Панацея» був організований 12 років
тому, його очолює викладач інфекційних хвороб
Семененко Олена Володимирівна. Діяльність загону спрямовано на висвітлення проблеми ВІЛ/
СНІДу серед молоді нашого міста. Волонтери
намагаються мотивувати школярів та студентів
на усвідомлене ставлення до проблем профілактики ВІЛ/СНІДу, сформувати правильні життєві
настанови, навчити їх гідно виходити з критичних
ситуацій. У своїх виступах перед викладачами
закладів освіти Павлограду вони ознайомлюють
слухачів з такими питаннями: шляхи розповсюдження хвороби, груп ризику, і акцентують увагу
молоді на запобіганні цього недугу.
Не менш актуальними проблемами займається волонтерський загін «Рятівник», який очолює
викладач хірургії Маслова Ольга Вікторівна. Сту-
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денти-волонтери навчають молодь нашого міста прийомам першої медичної допомоги. Вони
впевнені, що надання першої медичної допомоги – важливе вміння. Виконуючи нескладні дії та
дотримуючись певних приписів, можна зберегти
людині життя, надавши їй елементарну допомогу до прибуття медичних фахівців. Волонтери
проводять практичні тренінги у закладах освіти
нашого міста. Кожен бажаючий може спробувати виконати елементарну реанімацію, зупинити
кровотечу на фантомах під наглядом представників загону.
Пацієнт, довіряючи медсестрі своє здоров’я,
а іноді й життя, бажає отримати ефективну сестринську допомогу. Він має бути впевнений у
високому професіоналізмі медсестри, її порядності та милосерді – це основний девіз викладачів основ медсестринства під керівництвом досвідченого викладача-методиста Іванченко Н.О.
Так, викладач Шмідт Ю.М. для підвищення ефективності практичного навчання студентів підготувала щоденник практичних занять із дисципліни
«Основи медсестринства», який містить теоретичне обґрунтування практичних занять, ілюстрований матеріал для контролю знань (ситуаційні задачі, тести). Його рецензувала голова ЦК
терапевтичних дисциплін КВНЗ «Житомирський
медичний інститут» ЖОР» та рекомендувала
для використання студентам, які навчаються в
медичних закладах фахової передвищої освіти.
Понад 20 років очолює циклову комісію педіатрії, акушерства та гінекології викладач-методист
Сич Н.В. Під його керівництвом працюють викладачі-лікарі, які прийшли в коледж з лікувальних
закладів міста. Це дійсно знавці своєї справи, які
дають ґрунтовні знання студентам. У 2010 році
голова циклової комісії створила волонтерський
загін «Імпульс», мета якого «Разом до здорового
майбутнього». Викладачі спільно з волонтерами
працюють під девізом «Я знаю як це робити – і я

навчу Вас!», проводять майстер–класи: «Методи контрацепції та ІПСШ»,
«Ти повинен про ЦЕ знати!», «Знати,
щоб жити!», вуличні акції, флешмоби
«Ми проти аборту!».
У вересні 2017 року викладач Маловик Л.І. створила загін «Ромашка» для профілактики туберкульозу.
Студентка Денисенко Анна з керівником волонтерського загону взяла
участь у Всеукраїнській студентській
конференції «Україна – понад усе»
з доповіддю на тему: «Робота волонтерського загону з попередження розповсюдженню захворюваності
на туберкульоз серед молоді міста
Павлоград» та отримала сертифікат
і нагороду. Декілька років тому циклову комісію
поповнили молоді викладачі Кирпита Н.І. та Цеменко Л.Ю. Поряд з досвідченими викладачами
молоді впроваджують у освітньо-виховний процес нові інформаційні технології, творчо підходять до використання відеоматеріалів, працюють над створенням інтерактивних завдань
для проведення занять онлайн. Такий творчий
тандем досвідчених та молодих викладачів вдосконалює і підвищує ефективність практичного навчання як основного способу формування
професійної компетентності майбутніх медичних
працівників.
Практична підготовка студентів коледжу є
однією з основних компонентів забезпечення
якості медичної освіти, і, як наслідок, конкурентоспроможності випускників Павлоградського
медичного коледжу на ринку праці нашого міста
та області.
Завданнями навчальної практики є закріплення студентами теоретичних знань з дисциплін відповідно до навчального плану та набуття
практичних навичок і вмінь відповідно до освітньо-професійної програми.
Підсумком якісної підготовки студентів є проведення конкурсів «Кращий за професією» зі
спеціальностей «Сестринська справа» та «Лікувальна справа» на випускних курсах перед
виходом студентів на переддипломну практику.
Викладачі коледжу ретельно підбирають цікаву й
змістовну форму проведення конкурсу «Кращий
за професією». Студенти коледжу беруть участь
у регіональних та всеукраїнських конкурсах фахової майстерності.
Високою оцінкою роботи нашого закладу є
позитивні відгуки керівників лікувально-профілактичних закладів області про наших студентівпрактикантів, випускників, які є безпосередніми
замовниками медичних працівників.

ЮВІЛЕЙ

Велику увагу в коледжі приділяють
виховній роботі. Основним її завданням є створення умов для формування та розвитку студентської молоді, її
нахилів, здібностей, талантів, забезпечення трудової підготовки майбутнього фахівця, виховання загальнолюдської моралі, духовності й культури.
На виховних годинах розглядають
актуальні проблеми: «Наркотики та
алкоголь – небезпечна пристрасть»,
«Полюбіть та залиште жити», «Біля
витоків милосердя», «Відповідальність за помилки медпрацівників»,
«Милосердя – слово давнє», «Моральні якості сестри милосердя», «Доброта, чуйність, гуманність – пріоритетні якості
людини».
Цікаво і своєчасно в коледжі проводять розважальні заходи, організаторами, сценаристами
і учасниками яких є самі студенти. Традиційним
став пісенно-танцювальний дебют – фестиваль
серед першокурсників «Нова хвиля», який проводиться щорічно у листопаді, святкові шоу:
«Новорічні візерунки», «Кохання з першого погляду» та традиційний ярмарок з народними гуляннями та святкуваннями Масниці.
Активну участь студенти беруть у всіх місцевих заходах. У міському конкурсі талантів «Студентська весна» в 2017 та 2018 роках Павлоградський медичний коледж посів І місце серед
ВНЗ І–ІІ р. а., а також у період з 2016 по 2018 р.
студенти коледжу посіли призові місця у номінаціях «Вокальне мистецтво», «Оригінальний
жанр», «Хореографічне мистецтво».
У Павлоградському медичному коледжі фізичне виховання і спорт є невід’ємною частиною
освітньо-виховного процесу. Воно спрямоване
на зміцнення здоров’я студентів, підвищення
рівня фізичної підготовленості та забезпечення
на цій основі високої працездатності й творчої
активності.
Головна мета занять фізичним вихованням
і спортом є формування фізичної культури розвитку особистості та підготовки її до професійної діяльності, спрямована на здоровий спосіб
життя, фізичне вдосконалення і самовиховання,
потреби в регулярних заняттях фізичними вправами та спортом, а також формування системи
занять з фізичної культури та здорового способу
життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботи.
У програмі тижня циклової комісії були проведені такі заходи: аеробіка «Весна краса – грація»
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змагання з настільного тенісу, волейболу.
Коледж пишається спортсменами:
▪▪ у 2019 р. збірна викладачів коледжу посіла
ІІІ загальнокомандне місце в обласній спартакіаді серед викладачів технікумів та коледжів Дніпропетровської області;
▪▪ Іваннікова Альона, яка є кандидатом у
майстри спорту України з кікбоксингу, неодноразова учасниця чемпіонату області;
▪▪ Сіваков Артем, який є майстром спорту
України з кікбоксингу, учасник кубка України;
▪▪ Серебряников Кирило, який є майстром
спорту України з кікбоксингу, неодноразовий
учасник чемпіонату України та призер кубка
України;
▪▪ Мартиненко Костянтин має перший спортивний розряд з волейболу, баскетболу, легкої
атлетики, чемпіон м. Павлоград з легкої атлетики;
▪▪ Риженко Анжеліка – має перший розряд з
волейболу, багаторазова учасниця змагань міста
і області з волейболу;
▪▪ збірна команда коледжу з волейболу постійно посідає перші місця на змаганнях м. Павлограда серед студентів закладів вищої освіти.
Допомогти молодій людині знайти своє місце
в сьогоденному, складному житті, сформувати
систему цінностей, адаптувати до навколишніх
змін – основна мета роботи колективу Павлоградського медичного коледжу.
Підбиваючи підсумок, хочу зазначити, що я
вдячний долі за те, що життєва дорога мене –
лікаря за фахом, – привела в цей заклад освіти
працювати викладачем, сьогодні я його очолюю.
У зв’язку з 60-річним ювілеєм вітаю всіх викладачів, співробітників та студентів з цією датою. Бажаю міцного здоров’я, творчої наснаги та
добра!

