
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ 

Наказ № 2 

від « 10»  квітня  2017 року        м. Біла Церква 
 

Про проведення регіонального конкурсу 

професійної майстерності студентів  

медичних коледжів Київської  області  

за фахом 5.12010102  «Сестринська справа» 

 

На виконання «Програми роботи з обдарованою молоддю», затвердженої 

Указом Президента, для подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованою 

молоддю, формування творчої та наукової медичної еліти України,  поширення 

передового досвіду підготовки студентів у ВМНЗ І-ІІ р.а. України та з метою підвищення 

престижу медичної професії в Україні, підвищення професійного рівня та якості 

підготовки медичних кадрів і відповідно до організаційних заходів Міністерства охорони 

здоров’я України на 2016-2017 навчальний рік  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести  27 квітня 2017 року регіональний конкурс професійної майстерності 

студентів медичних коледжів Київської області за фахом 5.12010102 «Сестринська 

справа» на базі  Чорнобильського медичного коледжу. 

2. Провести до 10 квітня 2017 року конкурси фахової майстерності в медичних коледжах 

Київської області. 

3. Затвердити склад базового оргкомітету, Положення про організацію та проведення  

регіонального конкурсу професійної майстерності студентів медичних коледжів Київської 

області за фахом 5.12010102 «Сестринська справа» відповідно до додатків 1, 2. 

4. Директорам медичних коледжів Київської області:  

4.1. Забезпечити участь представників медичних коледжів у регіональному конкурсі 

професійної майстерності. 

4.2. Відрядити учасників і членів суддівських бригад із медсестринства у внутрішній 

медицині, медсестринства в хірургії, медсестринства в педіатрії в зазначені терміни 

до Чорнобильського медичного коледжу. Витрати на відрядження віднести за місцем 

роботи та навчання осіб, які відряджаються. 

5. Провести Конкурс відповідно до Положення, затвердженого Білоцерківським базовим 

медичним коледжем у 2017 році та відповідно до пункту 2.16 плану роботи базового 

методичного коледжу. 

6. Здійснити тестування за питаннями банку даних Центру тестування при МОЗ України 

(розробленого для КРОК М 2015). 

7. Базовому методисту Боньковській С.Г. (за необхідності) надати консультаційну 

допомогу з питань організації та проведення регіонального конкурсу професійної 

майстерності студентів. 

8. Заступнику директора з навчальної роботи Малюченко Т.М., головам П(Ц)МК 

забезпечити організацію та проведення конкурсу на базі кабінетів доклінічної практики 

КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж». 

9. Організаційні питання проведення конкурсу та контроль за виконанням цього наказу 

покласти на директора Чорнобильського медичного коледжу Сосюкала М.П.  

 

Директор  

Білоцерківського базового медичного коледжу    В.В. ФУГОЛЬ 



Додаток № 1 

Затверджую 
Наказ КВНЗ КОР  

«Білоцерківський  

медичний коледж» 

від 10.04.2017 р. № 2 

 

С К Л А Д 

 

оргкомітету та старших суддів регіонального конкурсу професійної 

майстерності студентів медичних коледжів Київської області 

за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» 

«Краща за фахом» 

 

Голова організаційного комітету: 

Сосюкало М. П. – директор КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж» 

 

Члени оргкомітету: 

Малюченко Т. М. – заступник директора з навчальної роботи 

КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж»  

Узунова О. М. - методист КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж» 

 

Старші судді конкурсу: 

 

Голова журі: 

Фуголь В. В. -  директор Білоцерківського базового медичного коледжу 

 

Члени журі: 

Боньковська С.Г. – методист Білоцерківського базового медичного коледжу, 

Кижлай А. Д. - директор КВНЗ КОР «Макарівський медичний коледж» 

Коробенко П. О. – директор КВНЗ КОР «Обухівський медичний коледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

"ЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ  КОЛЕДЖ" 
                                Юридична адреса:  вул. Незалежності,71 а; м.Яготин, Київська область, 07700 

                                тел./факс  (04575) 5-48-42  E-mail: kvnzchmy@gmail.com  web-сайт: kvnzchmy.at.ua 

Розрахунковий рахунок 35414001041863 УДКСУ в Яготинському районі МФО 821018, код 02011344 

 

   _______________ № _______________             

   на №___________від_______________    

 

 

 

Директорам  

медичних коледжів 

Київської області 

 

 

 

На виконання «Програми роботи з обдарованою молоддю», затвердженої Указом 

Президента, сприяння широкому залученню її до професійних конкурсів, з метою 

підвищення рівня підготовки медичних кадрів та престижу медичної професії в Україні, 

відповідно до наказу Білоцерківського базового медичного коледжу 27.04.2017 року буде 

проведено Регіональний конкурс професійної майстерності медичних коледжів Київської 

області «Краща за фахом» зі спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа». 

Директорам  медичних училищ та коледжу пропонується: 

1. Забезпечити участь представників регіону в конкурсі «КРАЩА ЗА ФАХОМ». 

2.   Направити відповідну заявку на участь у Конкурсі до 20.04.2017 року в оргкомітет 

конкурсу за факсом 04575-5-48-42. 

4. Відрядити учасника та суддів Конкурсу з предметів «Медсестринство у внутрішній 

медицині», «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в педіатрії» в зазначений 

термін в м. Яготин КВНЗ КОР «Чорнобильський медичний коледж». Витрати за 

відрядження віднести за місцем роботи та навчання осіб, які відряджаються. 

5. Орієнтовний порядок проведення Конкурсу наступний: 

9-00   -  10-00  - заїзд і реєстрація учасників; 

10-00  -  12-30  - тестування; 

13-00  -  16-00 - демонстрація практичних навичок;  

16-00  -  16-30 – підведення підсумків Конкурсу. 

6. Конкурс буде проведено відповідно до Положення; тестування здійснюватиметься за 

тестовими питаннями банку даних Центру тестування при МОЗ України, розробленого 

для ліцензійного іспиту Крок М 2015; перелік практичних навичок та алгоритми їх 

виконання залишаються від 2012 року.  

 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 04575-5-48-42,  04575-5-48-61. 

 

 

 

Оргкомітет конкурсу 

mailto:kvnzchmy@gmail.com

