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Косар А.А., 
директор училища, 

викладач вищої
категорії, 

викладач-методист
анестезіології та
реаніматології

Мельник О.І., 
голова ЦК, викладач

вищої категорії
акушерства та

гінекології

Кушнір Р.В., 
викладач

вищої категорії
ВМП та МНС

 
 

Спаський С.М, 
викладач

першої категорії
доклінічної хірургії

та онкології

Земцова Г.М., 
викладач

другої категорії
МС в акушерстві та

гінекології

Сосненко В.М., 
викладач

першої категорії
хірургії та

МС в хірургії

  

Лиськов В.І. – викладач хірургії

Кравець В.В. – викладач хірургії

Мельник В.І. – викладач акушерства та

гінекології

Євсейчик С.Л. – викладач офтальмології

Муравйова А.М. – викладач оториноларингології

Слизька Н.Ю. – викладач стоматологічних

захворювань
 

 

“Впровадження компетентісно-

орієнтованої освіти у професійній

підготовці молодших медичних

спеціалістів”

   

“Застосування інноваційних

технологій в навчальному

процесі”

 
 

Науково-практична конференція “Реалізація
компетентнісного підходу у навчанні”

Круглий стіл “Вивчаємо медичну реформу”

  

Завершили роботу по вивченню досвіду

роботи Кушніра Р.В. на тему:

“Застосування методів проблемного

навчання як фактора формування

компетентної особистості при підготовці

молодших медичних спеціалістів”

Розпочали роботу по вивченню досвіду

роботи Мельник О.І. на тему: “Інноваційні

технології та творчість у навчанні при

вивченні акушерства і гінекології”

 



“Пізні гестози вагітних у жінок різних вікових груп”

(Мельник О.І.)

“Аналіз онкозахворювань по Конотопу і Конотопському

району” (Спаський С.М.)

“Ендоскопічна хірургія” (Сосненко В.М.)

“Видатні українські акушер-гінекологи”(Земцова Г.М.)

“Уроженці Сумщини, які загинули в зоні АТО”

(КушнірР.В.)

    
 

  

теоретичне заняття з хірургії “Гемостаз” (Сосненко В.М.)

 
 

  

До Всесвітнього дня контрацепції, який відзначався
26 вересня студенти групи 3 мс під керівництвом
викладача Рощик Вікторії Анатоліївни, підготували

проект «Грамотна контрацепція – запорука
здоровя жінки»

 
 

   



 
Викладач хірургії Сосненко В.М. готував дві команди Конотопського
медичного училища для участі у конкурсах практичної майстерності
серед студентських команд закладів вищої медичної освіти І-ІІ р.а. 

Сумської області, які проводились в 5 етапів за ініціативи Комунального
закладу Сумської обласної ради «Сумського обласного центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» з метою
удосконалення системи підготовки студентів для роботи в службі
екстреної та невідкладної меддопомоги на догоспітальному етапі, 
відпрацювання ними практичних навичок, а також для підвищення

кваліфікації викладачів.
Наші студенти достойно представили навчальний заклад!

  

21 березня на базі Конотопського медичного училища
відбулась науково-практична конференція і конкурсне

змагання студентських команд серед медичних
навчальних закладів області, де команда нашого

навчального закладу посіла 2-е місце

 
 

Патріотична молодь сьогодні – це успішна Україна завтра!
Молодь Конотопського медичного училища на чолі з
викладачем ВМП таМНС Кушніром Р.В. долучилася до
виконання міської програми «Молодь» на 2019р.
3 квітня 2019 року на території Індустріально-педагогічного
технікуму КІ Сум ДУ (КІПТ) було проведено вишкіл пам’яті
воїнів-добровольців Андрія Кривича та Михайла Сусла.

   
 

 


