
 
Програма 

Всеукраїнської студентської науково –практичної конференції медичних 

(фармацевтичних) коледжів, училищ, інститутів медсестринства та Черкаської 

медичної академії  

„Україна – понад усе!” 

 

20.09.2017 року 

Заїзд, реєстрація,  поселення учасників конференції: 

1. Готель  «Братислава»  вул. Андрія Малишка, 1 

2. Готель «Турист» вул. Раїси Окіпної, 2 

3. Інші готелі за вибором учасників   

Знайомство з координаторами, попередня реєстрація. 

 

21.09.2017 р.  І день конференції 
ВНЗ Київський міський медичний коледж 

за адресою: м. Київ, вул. Братиславська,5 

 

09.00 – 10.00  - реєстрація учасників конференції, кава-брейк 

10.00 – 11.00  - урочисте відкриття  конференції  

Привітання учасників конференції: 

Міністерство охорони здоров’я України    

              Департамент охорони здоров`я Київської міської державної          адміністрації 

              Директори Київських медичних коледжів (співорганізатори     конференції)  

Директор ДУ «Центральний методичний кабінет підготовки медичних спеціалістів 

Міністерства охорони здоров`я України» ЧЕРНИШЕНКО Тетяна Іванівна 

      

Виступи учасників Революції Гідності та Антитерористичної операції:  

- викладач ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної 

медицини ім. Андрея Крупинського» , учасник бойових дій  НАЗАР Наталія 

Семенівна 

- викладач  Медсестринства в акушерстві та гінекології ВНЗ КММК, волонтер 

ГНАТЕНКО Галина Андріївна 

-учасник Революції Гідності та бойових дій, випускник коледжу 2017 року ШАТНЮК 

Олексій Григорович 

 

11.00 – 11.50 – виступи учасників конференції (регламент до 8 хвилин) 

11.50 – 12.00  - перерва  

12.00 – 13.00  - виступи учасників конференції  

13.00 – 14.00  - перерва на обід 

 

14.00 – 17.00  -  продовження виступів учасників конференції 

17.00 – 17.30 – кава-брейк 

17.30 – організований  виїзд автобусами до Національного драматичного театру   

ім.Івана Франка  на спектакль «Скупий, або школа брехні», Жан-Батист Мольєр. 

 

 

22.09.2017 року ІІ день конференції  

ВНЗ Київський міський медичний коледж 

за адресою: м. Київ, вул. Братиславська,5 

 

09.00 –09.30 - флеш-моб «Україна понад усе»  в спортивній залі   коледжу (203, 205 

групи); 

09.30 – 10.00 - Виступ учасниці Революції Гідності та Антитерористичної операції  

КРАМАРЕНКО Вікторії, заступника головного лікаря з медсестринства МКЛ №2 

 

10.00 – 13.00  - практичний тренінг: „Знати, вміти, врятувати”  

 майстер-клас по наданню невідкладної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях 

Учасники  поділяються на 3 групи та працюють одночасно,  під керівництвом 

куратора міняються локаціями 

Перша група працює у приміщенні бібліотеки - 

Ситуація № 1: Основи сортування постраждалих при надзвичайних ситуаціях 
Базова підтримка життя (BLS) -  лікар Центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, викладач Медсестринства в неврології та психіатрії Демченко 

О.С., лікар-педіатр викладач  Медсестринства в педіатрії  Жувак О.В., викладач 

Анестезіології та реаніматології Старова Ю.С. 

Друга група працює в 218 аудиторії - 

Ситуація № 2: Надання допомоги на до госпітальному етапі при травмах та 

кровотечах – командир відділення Київського Аварійно-Рятувального Загону, 

інструктор Центру Спеціальної Підготовки Самодуров Андрій, голова ЦМК 

хірургічних дисциплін викладач Медсестринства в хірургії  Кельїна Т.О., викладач  

Анестезіології та реаніматології Колодяжна Г.І. 

Третя група працює в холі перед Актовою залою - 

Ситуація № 3. Первинний та вторинний огляд постраждалого - голова циклової 

комісії хірургічних дисциплін Черкаської медичної академії Федосєєва О.В. 

Демонструють студенти ІІІ курсу, група спецфельдшерів Русенко Руслан, Пастушенко 

Віталій, Патлай Владислав 

 

Відпрацювання отриманих практичних навичок в стрес-ситуації – імітація 

теракту (20 хв.) 

 

13.00 – 13.20 – перерва, кава-брейк 

 

13.20 – 15.00  - підведення підсумків, концерт за участю художньої самодіяльності 

київських медичних коледжів, вручення сертифікатів та CDдисків з матеріалами 

конференції, фото; 

15.00 -  від’їзд учасників і гостей. 


