
 

 
 

 

Організаційні 

інновації 

 

Стратегія розвитку  

Маріупольського медичного  

фахового коледжу 

«Шлях професійного 

медсестринства та 

фармації 2022 - 2025» 

 
 

 



Поточний стан (статистика коледжу) 

272 
220 

179 
111 102 

63 57 52 48 

2021 2020 2019 

Загальна кількість Вступ Випуск 

21% 

33% 
30% 

5% 
11% 

Прогноз випуску наступного періоду 

Медсестри (2022) - 56 

Медсестри (2023) - 85 

Медсестри (2024) - 77 

Фармацевти (2022) - 13 

Фармацевти (2023) - 28 

26% 

32% 
21% 

21% 

 За віком 

36-55 років - 5 

56-60 років - 6 

61-65 років - 4 

66+ років - 4 

   
Попередній період 

48% 

14% 

14% 

24% 

За рівнем кваліфікації 

Вища категорія - 10 

Перша категорія - 3 

Друга категория - 3 

Спеціаліст - 5 

77% 

23% 

За основним місцем роботи 

Штатні -20 

Сумісники - 6 

Розподіл викладачів 

Терміни навчання: 
223 Медсестринство – 3 роки 

226 Фармація. Промислова фармація – 2 роки 

Розподіл студентів 

Контингент студентів (2021): маріупольці – 72%, з інших міст – 28%  



SWOT аналіз 

 

 

Переваги 
1. Висока кваліфікація педагогів 

2. Великий досвід роботи в медичній педагогіці та практичній 

медицині 

3. Згуртований колектив 

4. Поліпшення матеріально-технічного стану коледжу власними 

коштами та за рахунок грантових проєктів 

5. Висока вмотивованість викладачів на опанування нових 

технологій викладання (перемоги в регіональних та 

міжнародних конкурсах) 

6. Ефективна профорієнтаційна робота, в т.ч. за межами міста 

7. Цікаве студентське життя (робота в наукових гуртках, участь в 

конференціях, спортивних активностях, позааудиторних 

заходах) 

Недоліки 
 

1. Зношеність матеріальних фондів та будівель 

2. Відсутність сучасних тренажерів для відпрацювання 

практичних навичок та лабораторій 

3. Низька мотивація частини студентів 

4. Відсутність житла  для студентів та молодих спеціалістів 

5. Слабкий імідж професії 

6. Наявність в штаті викладачів-сумісників 

Можливості  
1. Високий дефіцит медичних  сестер в бюджетних  установах 

Маріуполя: 

             -  50 вакансій 

             - 179 медичних сестер віком 65+ 

             - 349 медичних сестер віком 55-64 

2. Державне замовлення  (60 місць з медсестринства щорічно) 

3. Високий попит приватних клінік 

4. Високий попит аптечної мережі (50 – 80  осіб для заміни 

персоналу без спеціальної освіти та за віком) 

5. Інтерес місцевої влади 

Загрози 
1. Низьке фінансування розвитку 

2. Відсутність фінансування на капітальні ремонти 

3. Недостатні умови для практики в  лікарнях та аптеках (відсутні 

учбові кімнати) 

4. Незакінчена медреформа 

5. Відсутнє фінансування стажировки для викладачів на території 

України та поза її межами 

6. Неконкурентна заробітна платня у викладача коледжу порівняно 

з лікарем (початкова ставка: 6838 грн викладача проти 20000 грн 

лікаря) 

7. Низьке стипендіальне забезпечення (40% рейтингового списку, 

1510 грн, в т.ч. не більше 10%  2197 грн) 



Проблеми фахової передвищої медичної освіти та шляхи їх вирішення 

Проблеми 

•Низький рівень забезпечення сучасними засобами 

навчання та симуляційним обладнанням 

•Знос навчальних будівель (потребують капітального 

ремонту)  

•Зниження рівня фінансування на капітальний ремонт та 

поліпшення матеріально-технічного стану 

•Недостатня мотивація випускників шкіл 

•Страх роботи в реальній медицині 

•Обмеження доступу до практичної освіти в лікарнях, 

аптеках 

 

 

•Недостатня кількість викладачів клінічних дисциплін  

•Дороговартість самовдосконалення викладачів власним 

коштом 

 

Низька мотивація частини студентів до високих результатів 

навчання 

 

Відсутність сучасного спортмайданчику 

 

Шляхи вирішення 

•Створення  сучасних симуляційних центрів та 

лабораторій в коледжі 

•Створення навчальних кабінетів в лікарнях 

•Поточний ремонт та підготовка до капітального 

ремонту 

 

 

 

 

 

   

Сучасний європейський рівень 

медсестринської освіти в Маріуполі  

Закриття потреб лікарень в медсестрах 

 
Виділення місць в муніципальному  

гуртожитку для студентів та 

викладачів-початківців (за потребою) 

Фінансування стажировок викладачів 

Програма додаткових муніципальних 

стипендій (5% рейтингу) 

Створення 

сучасного  

спортмайданчику 

 

Популярізація  

здорового способу 

життя 

 



 Графік реалізації стратегії 

Рік реалізації 
Витрати за 

рік, грн. 

Сума 

фінансування, 

грн. 
Проєкти стратегії 

2022 2 078 876 

829 676 

Створення 
симуляційного 

кабінету з 
медсестринства у 

внутрішній медицині 

249 200 Створення навчальної 
аптеки 

1 000 000 

Виготовлення 
проєктно-кошторисної 

документації на 
капітальний ремонт 

будівель 

2023 909 132 

669 832 

Створення 
симуляційного 

кабінету з 
медсестринства у 

хірургії 

239 300 
Створення лабораторії 

з фармакогнозії та 
фармацевтичної 

ботаніки 

2024 772 500 

553 000 

Створення 
симуляційного 

кабінету з 
медсестринства 

акушерстві 

219 500 
Учбова лабораторія 
з анатомії, фізіології, 

патології 

2025 958 500 958 500 
Обладнання 
спортивного 
майданчику 

Довгострокова 

перспектива 

Медичний 

кампус 

Час реалізації: 4 роки 

Локація: Маріупольський медичний фаховий коледж 

Цільова аудиторія: молодь Маріуполя та Приазов’я 

Бенефіціар: громада Маріуполя 

Джерела фінансування: кошти місцевого бюджету 

 

 



Товар, послуги 
Вартість, 

грн. 

Тренажери, 

симуляційна техніка 
515 230 

Медичне обладнання 55 490 

Мультимедійне 

інтерактивне 

обладнання 

85 500 

Меблі  139 946 

Поточний ремонт 96 510 

    Рік реалізації: 2022 

Симуляційний кабінет  
з медсестринства у внутрішній 

медицині 
 

Сума фінансування - 829 676 грн. 

 

Завдання створення – досягнення 

високопрофесійного виконання 

клінічних маніпуляцій без ризику для 

пацієнта з подальшим скороченням 

періоду адаптації до реальної  діяльності 

в лікарнях. 

 

Мета створення – закриття потреб 

лікувальних закладів міста в медичних 

сестрах терапевтичного профілю. 

Навчальна аптека 

 

Сума фінансування - 249 200 грн. 

 

Завдання створення – досягнення 

високопрофесійних навичок 

роботи в аптечній мережі через 

імітацію торгівельного залу аптеки 

з виділенням зон рецептурного та 

безрецептурного відпуску. 

 

Мета створення – закриття потреб 

аптечної мережі міста в 

дипломованих спеціалістах – 

фармацевтах.  

Товар, послуги 
Вартість, 

грн. 

Обладнання навчальної 

аптеки 
41 000 

Мультимедійне 

інтерактивне 

обладнання 

40 000 

Меблі  53 200 

Поточний ремонт 115 000 

                                   

Товар, послуги Вартість, грн. 

Виготовлення проєктно-

кошторисної документації на 

капітальний ремонт будівель 

1 000 000 

Підготовка до капітального ремонту 



Товар, послуги 
Вартість, 

грн. 

Тренажери, 

симуляційна техніка 
170 363 

Медичне обладнання 209 584 

Мультимедійне 

інтерактивне 

обладнання 

109 900 

Меблі  63 425 

Поточний ремонт 116 560 

    Рік реалізації: 2023 

Симуляційний кабінет  
з медсестринства у хірургії 

 

Сума фінансування - 669 832 грн. 

 

Завдання створення – досягнення 

високопрофесійного виконання 

хірургічних маніпуляцій без ризику для 

пацієнта з подальшим скороченням 

періоду адаптації до реальної  

діяльності в відділеннях хірургічного 

профілю. 

 

Мета створення – закриття потреб 

лікувальних закладів міста в медичних 

сестрах хірургічного профілю. 

Лабораторія  

фармакогнозії та 

фармацевтичної ботаніки 
 

Сума фінансування - 239 300 грн. 

 

Завдання створення – досягнення 

високопрофесійних навичок з 

культувування, заготівлі, 

виготовлення, стандартизування та 

аналізу рослинної сировини. 

 

Мета створення – закриття потреб 

аптечних мереж та  виробництва у 

дипломованих спеціалістах – 

фармацевтах  

Товар, послуги 
Вартість, 

грн. 

Обладнання 

лабораторії 
33 500 

Мультимедійне 

інтерактивне 

обладнання 

47 000 

Меблі  48 800 

Поточний ремонт 110 000 

   



Товар, послуги 
Вартість, 

грн. 

Тренажери, 

симуляційна техніка 
350000 

Медичне обладнання 55 000 

Мультимедійне 

інтерактивне 

обладнання 

50 000 

Меблі  48 000 

Поточний ремонт 50 000 

    Рік реалізації: 2024 

Симуляційний кабінет  
з медсестринства в 

акушерствії 
 

Сума фінансування - 553 000 грн. 

 

Завдання створення – досягнення 

високопрофесійного виконання 

навичок допомоги в пологах для 

скорочення періоду адаптації до 

реальної  діяльності в пологових 

відділеннях. 

 

Мета створення – закриття потреб 

пологових відділень в медичних 

сестрах. 

Лабораторія  

анатомії, фізіології та 

патоморфології 
 

Сума фінансування - 219 500 грн. 

 

Завдання створення – забезпечення 

умов для вивчання анатомії, фізіології 

та патоморфології за сучасними 

технологіями. 

 

Мета створення – закриття потреб у 

наочному вивченні нормальної 

будови та змін органів і тканин при 

різних захворюваннях для опанування 

клінічних дисциплін. 

Товар, послуги 
Вартість, 

грн. 

Обладнання 

лабораторії 
35 500 

Мультимедійне 

інтерактивне 

обладнання 

47 000 

Меблі  27 000 

Поточний ремонт 110 000 



Товар, послуги 
Вартість, 

грн. 

Реконструкція 

майданчика 
  58 500 

Встановлення тренажерів 

для людей з інвалідністю 

в кількості 5 штук 

      150 000 

Підготовка та 

встановлення покриття,  

монтаж спеціального 

обладнання   для 

командних видів спорту в 

кількості  3 штук 

      750 000 

    Рік реалізації: 2025 

Спортивний майданчик 
 

Сума фінансування - 958 500 грн. 

 

Завдання створення – забезпечення 

умов для занять командними видами 

спорту та оздоровчою фізичною 

культурою.  

 

Мета створення – популярізація 

здорового способу життя,  підняття 

іміджу коледжу. 

Короткострокова стратегія розвитку  

Розрахована на період з 2022 до 2025 
роки.  
 
Передбачає модернізацію існуючої 
матеріально-технічної бази та обладнання 
освітнього простору Маріупольського 
медичного фахового коледжу.  
 
Забезпечує створення 3 медичних 
симуляційних центрів,  2 навчальних 
лабораторій, 1 навчальної аптеки та 
спортивного майданчика на базі коледжу. 
 
Загальна сума  -  4 719 008 гривень. 
 
Прогнозований обсяг випуску спеціалістів 
за цей період: 300 медичних сестер та 
100 фармацевтів. 
 
Забезпечує закриття потреб  громади 
Маріуполя  у висококваліфікованих 
медичних сестрах та фармацевтах. 


