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Кваліфікація освітня — молодший спеціаліст

В останні роки в Україні відбуваються кардинальні перетворення в 
економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя країни. В умовах 
глобалізації, переходу до інноваційної моделі розвитку економіки, посилення 
конкуренції, мобільності робочої сили, швидких економічних і технологічних змін, 
загострюється проблема підготовки кадрів відповідно до сучасних вимог та 
викликів на міжнародному та вітчизняному ринках праці. Сучасний стан 
реформування всіх галузей в Україні потребує якісних змін і в медицині, зокрема, у 
системі медичної освіти. Підготовка висококваліфікованих медичних кадрів є 
передумовою успішного розвитку країни.

На сьогодні Чортківський медичний фаховий коледж (далі -  Коледж) є однією 
з важливих складових медичної та освітянської галузей Тернопілля. Багаторічна 
практика доводить, що випускники коледжу конкурують на ринку праці та успішно 
справляються з вимогами, які перед ними ставить практична охорона здоров’я чи 
фармацевтична галузь.

Запроваджена система підготовки молодших медичних та фармацевтичних 
спеціалістів підтверджує свою здатність адаптуватись до нових соціально- 
економічних умов у сучасному суспільстві.

Освітня діяльність Коледжу у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста грунтується на концептуальних 
засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній національній програмі 
“Освіта” (“Україна XXI століття”) та здійснюється відповідно до Закону України 
«Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 р. № 347 «Зміни, що вносяться до постанови Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні умови провадження 
освітньої діяльності закладів освіти», наказу Міністерства охорони здоров'я України 
№742 від 23.11.2007 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою», 
наказу Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 «Про документи про 
підвищення кваліфікації», наказів Міністерства освіти і науки України, Статуту 
навчального закладу, Положення про організацію освітнього процесу коледжу, 
Положення про курси підвищення кваліфікації молодших медичних та 
фармацевтичних спеціалістів, Правил внутрішнього розпорядку коледжу та інших 
нормативно-правових актів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007



№ 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 «Про 
затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг», та згідно з 
наказом Міністерства освіти і науки від 05.12.2014 № 3090л «Про проведення 
ліцензійної експертизи в Чортківському державному медичному коледжі» було 
проведено ліцензійну експертизу на право надання освітньої послуги у сфері вищої 
освіти: підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною і 
фармацевтичною освітою за напрямами підготовки 1201 "Медицина" та 1202 
"Фармація". Ліцензійна комісія, вивчивши матеріали, подані для проведення 
ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти 
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною 
освітою в Коледжі, а також проведеної перевірки результатів роботи закладу на 
місці, на підставі аналізу кадрового, навчально-методичного, матеріально- 
технічного та інформаційного забезпечення, результатів моніторингу ринку праці 
регіону та потенційних можливостей закладу щодо надання освітньої послуги 
зробила висновки:

• освітня діяльність Чортківського державного медичного коледжу 
відповідає встановленим Ліцензійним вимогам до заявленого рівня 
освітньої підготовки і забезпечує державну гарантію якості освіти;

• заклад може надавати освітню послугу у сфері вищої освіти у формі 
підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та 
фармацевтичною освітою.

Перспективи розвитку відділення післядипломної освіти наступні:
• модернізація перепідготовки спеціалістів на основі інтеграції традиційних 

педагогічних та інноваційних педагогічних навчальних технологій;
• удосконалення методичного забезпечення дистанційного компоненту 

навчання з використанням ЬМ8 технологій;
• інтенсифікація самостійної роботи з використанням сучасних ІКТ;
• створення інформаційної системи управління післядипломною освітою;
• створення інформаційного центру отримання сучасної науково-практичної 

інформації для молодших медичних спеціалістів;
• забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в 

дусі патріотизму і поваги до Конституції та Законів України.

І. Загальна характеристика 
Чортківського медичного фахового коледжу 

та курсів підвищення кваліфікації 
молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів

Чортківський медичний фаховий коледж є навчальним закладом, який 
забезпечує професійну підготовку кваліфікованих молодших спеціалістів у галузі 
знань 22 Охорона здоров’я для лікувальних, лікувально-профілактичних установ та 
аптечної мережі України.

Коледж заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Тернопільської області. Коледж підпорядкований, підзвітний і підконтрольний



Тернопільській обласній раді, у галузевому відношенні -  Департаменту охорони 
здоров’я та Управлінню освіти і науки Тернопільської обласної державної 
адміністрації.

Чортківський медичний фаховий коледж заснований у 1946 році згідно з 
постановою Ради Міністрів УРСР і наказом по Тернопільському облздороввідділу 
від 15.07.1946 за № 84 як школа медичних сестер.

У 1954 році Чортківська школа медичних сестер була реорганізована в 
медичне училище, яке почало готувати фахівців трьох медичних професій: медична 
сестра, фельдшер, акушерка (наказ Міністра охорони здоров’я УРСР від 24 червня 
1954 р. за №404).

У 1964 році Коледж отримав приміщення по вулиці Гоголя, 7. У 1965 році 
розпочалося будівництво господарським способом спортзалу, відкриття якого 
відбулося у вересні 1968 року. У 1974 році завершено будівництво бібліотеки з 
читальним залом на 50 місць. У 1989 році був зведений новий навчальний корпус, у 
якому розмістилися бібліотека з читальним залом, актовий зал, стрілецький тир, два 
спортивних зали, навчальні кабінети і лабораторії, а старе приміщення бібліотеки 
було переобладнане в студентську їдальню.

У 1993 році до згаданих уже спеціальностей приєдналися "Стоматологія 
ортопедична" та "Медико-профілактична справа".

Процес наступності та безперервності освіти реалізується через відкриття у 
Коледжі в 1995 році курсів підвищення кваліфікації молодших медичних 
спеціалістів, де підвищують кваліфікацію молодші медичні спеціалісти 
Тернопільської області.

У 1997 році (наказ МОЗ України від 07.02.1997 № 26) Коледж отримав статус 
базового для медучилищ Тернопільської області.

З 1999 року Коледж готує молодших спеціалістів за спеціальністю 
"Фармація".

У 2001 році згідно з рішеннями ДАК Міністерства освіти і науки України 
(протокол від 17.05.2001 за № 33) і сесії Тернопільської обласної ради (від 
20.06.2001 за № 272) Чортківське медичне училище змінило статус на Чортківський 
державний медичний коледж і отримало право на провадження освітньої діяльності 
з підготовки бакалаврів за напрямом 1101 ”Медицина” спеціальністю 6.110100 
“Сестринська справа”.

У 2006 році навчальна база поповнилася новим чотириповерховим корпусом, 
загальна площа якого становить 1349 м2. У цьому корпусі функціонують 4 лекційні 
аудиторії на 150 посадкових місць, 20 навчальних кабінетів, а також розміщені 
спортивні роздягальні з душовими кабінами та санітарні вузли.

У 2007 році розпочала функціонувати навчально-виробнича аптека № 1, яка є 
структурним підрозділом Коледжу і в якій студенти та курсанти проходять 
навчальну практику під керівництвом викладача, а у 2010 році відкрито ще одну 
аналогічну аптеку № 2.

У квітні 201 1 року розпочато і до 1 вересня завершено добудову ще одного 
поверху площею 215 м2. На цій площі створено лекційні зали та аудиторії зі 
стаціонарним мультимедійним оснащенням, озвученням, кондиціонерами.



У 2013 р. завершено облаштування п’ятого поверху площею 520 м2, де 
розмістилися лекційні аудиторії та навчальні кабінети, оснащені стаціонарним 
мультимедійним обладнанням, плазмовими панелями, системами озвучення, 
меблями. Передбачені тут і приміщення господарського призначення.

Коледж здійснює освітню діяльність згідно зі Статутом навчального закладу, 
концепцією освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів та фахових 
молодших бакалаврів.

Перелік ліцензованих та акредитованих спеціальностей 
у Чортківськоїчу медичному фаховому коледжі

№
з/п

Шифр і назва
напрямів (спеціальностей)

Серійний № ліцензії,
дата видачі і термін дії ліцензії

1201 "Медицина"

1. 5.12010101 
"Лікувальна справа"

Рішення ДАК від 26.04.2012, протокол №95, 
наказ МОН, молоді та спорту України від 
27.04.2012 № 1485-Л

2. 5.12010102
"Сестринська справа"

Рішення ДАК від 26.04.2012, протокол №95, 
наказ МОН, молоді та спорту України від 
27.04.2012 № 1485-Л

3. 5.12010105 
"Акушерська справа"

Рішення ДАК від 26.04. 2012, протокол №95, 
наказ МОН, молоді та спорту України від 
27.04. 2012 № 1485-Л

4. 5.12010106
"Стоматологія ортопедична"

Рішення ДАК від 26.04.2012, протокол №95, 
наказ МОН, молоді та спорту України від 
27.04. 2012 № 1485-Л

1202 "Фармація"

5. 5.12020101 "Фармація" Рішення ДАК від 26.04.2012, протокол №95, 
наказ МОН України від 27.04.2012 № 1485-Л

Перепідготовка молодших спеціалістів

6.
Підвищення кваліфікації за
акредитованими
спеціальностями

Протокол ДАК від 25.11.2014, протокол №113, 
наказ МОН України від 05.12.2014 № 3090л

22 Охорона здоров’я
7. 221 Стоматологія Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565
8. 223 Медсестринство Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565
9. 226 Фармація Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565

10. 226 Фармація, промислова 
фармація

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565, 
постанова КМУ від 01.02.2017 №53

22 Охорона здоров’я
11. 221 Стоматологія Наказ МОН України 21.11.2019 № 986-л
12. 223 Медсестринство Наказ МОН України 21.11.2019 № 986-л

13. 226 Фармація, промислова 
фармація

Наказ МОН України 21.11.2019 № 986-л



Сертифікати про акредитацію

№
з/п

Шифр і назва
напрямів (спеціальностей)

Серійний № сертифіката про акредитацію, 
дата видачі і термін дії

1201 "Медицина"

1. 5.12010101 
"Лікувальна справа"

Серія НД-І, № 2084272 
від 24.05.2017 до 01.07.2027

2. 5.12010102 
"Сестринська справа"

Серія НД-І, № 2084273 
від 24.05.2017 до 01.07.2027

3. 5.12010105
"Акушерська справа"

Серія НД-І, № 2084274 
від 24.05.2017 до 01.07.2027

4. 5.12010106
"Стоматологія ортопедична"

Серія НД-І, № 2084275 
від 24.05.2017 до 01.07.2027

1202 "Фармація"

5. 5.12020101 "Фармація" Серія НД-І, № 2084276 
від 24.05.2017 до 01.07.2027

22 Охорона здоров’я (за рівнем вищої освіти)

6. 221 Стоматологія Серія КК, № 2001648
від 12.02.2018 до 01.07.2027

7. 223 Медсестринство Серія КК, № 2001649
від 12.02.2018 до 01.07.2027

8. 226 Фармація, промислова 
фармація

Серія КК, № 2001651
від 12.02.2018 до 01.07.2027

9. 221 Стоматологія Серія КК, № 20012781 
від 21.04.2021 до 01.07.2027

10 223 Медсестринство Серія КК,№  20012782 
від 21.04.2021 до 01.07.2027

11 226 Фармація, промислова 
фармація

Серія КК, № 20012783 
від 21.04.2021 до 01.07.2027

Контингент студентів станом на 01.10.2021 -  1078 особи, з них:
636 осіб навчаються на місцях регіонального замовлення, 442 -  за рахунок коштів 
фізичних осіб.

Навчання проводиться за денною та заочною формами, зокрема на денній 
формі навчаються 881 особа, а на заочній -  197 осіб.

Курси підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних 
спеціалістів щорічно проводяться з таких циклів:

№
з/п

Хе за 
перелік. Назва циклу Контингент слухачів

1. 5 Організація охорони 
здоров’я Фельдшери ФАПів, амбулаторій

2. 7 Терапія Сестри медичні



терапевтичних відділень та кабінетів

3. 8 Г астроентерологія
Сестри медичні
гастроентерологічних відділень та 
кабінетів

4. 13 Ендокринологія Сестри медичні
ендокринологічних відділень та кабінетів

5. 20 Кардіологія Сестри медичні
кардіологічних відділень та кабінетів

6. 21 Неврологія Сестри медичні
неврологічних відділень та кабінетів

7. 40 Акушерство Акушерки пологових будинків 
та відділень

8. 41 Акушерство Акушерки жіночих консультацій 
та оглядових кабінетів

9. 42 Акушерство Акушерки
ФАПів та здоровпунктів

10. 45 Хірургія Сестри медичні
хірургічних відділень та кабінетів

11. 60 Амбулаторно- 
поліклінічна справа

Сестри медичні
терапевтичних дільниць та відділень 
профілактики

12. 63 Інфекційні хвороби Сестри медичні
інфекційних відділень та кабінетів

13. 79 Гінекологія Сестри медичні
гінекологічних відділень та кабінетів

14. 86 Стоматологія Сестри медичні 
стоматологічних кабінетів

15. 88 Ортопедична
стоматологія Техніки зубні

16. 98 Фізіотерапія Сестри медичні
фізіотерапевтичних відділень та кабінетів

17. 121 Педіатрія Сестри медичні 
дитячих відділень

18. 123 Педіатрія

Сестри медичні
педіатричних дільниць, кабінетів здорової 
дитини, кабінетів профілактичних 
щеплень

19. 154 Фармація Фармацевти

20. Загальна практика -  
сімейна медицина

Сестри медичні, 
фельдшери, акушерки АЗПСМ

У своїй структурі коледж має:
• відділення "Лікувальна справа";
• відділення "Сестринська справа";
• відділення "Акушерська справа" та "Стоматологія ортопедична";



• відділення "Фармація";
• відділення післядипломної освіти -  курси підвищення кваліфікації 

молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів.

У коледжі функціонує 9 циклових комісій:
• Циклова комісія викладачів соціально-економічних дисциплін, фізичного 

виховання та захисту України.
• Циклова комісія викладачів гуманітарних дисциплін.
• Циклова комісія викладачів природничо-математичних дисциплін.
• Циклова комісія викладачів природничо-наукової підготовки.
• Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки 

терапевтичного профілю, основ медсестринства та догляду за хворими.
• Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки 

педіатричного профілю.
• Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки 

хірургічного профілю.
• Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки 

зуботехнічного профілю;
• Циклова комісія викладачів професійної та практичної підготовки 

фармацевтичного профілю.
На даний час у коледжі працює одинадцять кандидатів наук, які мають вищу 

кваліфікаційну категорію.

II. Наявні га потенційні можливості 
щодо надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: 

підвищення кваліфікації молодших медичних та 
фармацевтичних спеціалістів

1. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
освітнього процессу в Чортківському медичному фаховому коледжі

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в Чортківському 
медичному фаховому коледжі здійснюється планово із використанням сучасних 
технологій навчання та виховання і є складовою роботи Коледжу.

Планування процесу навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації у 
своєму змісті здійснюється відповідно до вимог чинних основних нормативно- 
правових актів, які регламентують діяльність з питань організації освітнього 
процесу, а саме:

Конституція України.
1. Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 (зі змінами).
2. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 (зі змінами).
3. Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019.
4. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні" від 04.07.2005 № 1013/2005.



5. Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 
розвитку освіти в Україні" від 30.09.2010 № 926.

6. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2012 № 
1021 "Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, 
для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 № 801 "Про внесення 
змін до деяких Постанов Кабінету Міністрів України".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1996 № 896-93-п. "Про 
Державну національну програму "Освіта" (Україна XXI століття)".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 "Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності".

10.Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 № 65 "Про затвердження 
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) " (зміни 
13.08.1999 №1482).

11.Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08. 2002 № 450 "Про 
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 
переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи 
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів".

12.Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2005 № 262 "Про 
введення стандартів освіти молодших медичних (фармацевтичних) 
спеціалістів".

13.Наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 13.06.2012 № 
689 , зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2012 за
№1108/21420 "Державні вимоги до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу".

14.Наказ МОН № 1021 від 17.09.2012 "Про затвердження примірних 
зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування".

15.Наказ МОН №1022 від 17.09.2012 "Про затвердження форм заяв про 
проведення
ліцензування освітніх послуг".

16.Наказ МОЗ України від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших 
спеціалістів з медичною освітою".

17.Наказ Департаменту охорони здоровя Тернопільської ОДА № 21-к від 
01.07.2013 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою". 
Інформація про основні нормативно-правові акти доводиться до відома

викладачів на засіданнях педагогічної ради, реалізується у відповідних планах 
роботи коледжу й обговорюється на засіданнях циклових комісій згідно з графіком 
засідань.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу передбачає: державні 
стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх навчальних дисциплін; 
підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до лекційних 
та практичних занять; матеріали для контролю знань, текстові та електронні 
варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали для 
організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації.



Перелік навчальних програм 
циклів спеціалізацій та удосконалення, які проводяться на відділенні курсів

підвищення кваліфікації колледжу

Найменування
циклу

Контингент слухачів Термін
навчання

Кількість
годин

Рік
видання

Організація 
охорони здоров’я

Фельдшери ФАП, амбулаторій 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Фельдшери (м/с) шкіл, 
інтернатів,
училищ, ПТУ (удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Загальна практика- 
сімейна медицина

Медичні сестри загальної 
практики — 
сімейної медицини 
(спеціалізація)

2 місяці 288 год 2017

Медичні сестри загальної 
практики — 
сімейної медицини 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Терапія Медичні сестри терапевтичних 
відділень і кабінетів 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Кардіологія Медичні сестри кардіологічних 
відділень і кабінетів 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Г астроентерологія Медичні сестри 
гастроентерологічних 
відділень і кабінетів 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Ендокринологія Медичні сестри 
ендокринологічних 
відділень і кабінетів 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Амбулаторно-
поліклінічна
справа

Медичні сестри терапевтичних 
дільниць і відділень 
профілактики (удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Акушерство Акушерки пологових будинків 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Акушерки ФАП, здоровпунктів 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Акушерки жіночих 
консультацій та 
оглядових кабінетів 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Гінекологія Медичні сестри гінекологічних 1 місяць 144 год 2017



відділень і кабінетів 
(удосконалення)

Педіатрія Медичні сестри дитячих
відділень
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Медичні сестри педіатричних 
діль
ниць, кабінетів здорової 
дитини, кабінетів 
профілактичних щеплень 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Неврологія Медичні сестри неврологічних 
відділень та кабінетів 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Інфекційні
хвороби

Медичні сестри
інфекційнихвідділень
та кабінетів (удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Фізіотерапія Медичні сестри 
фізіотерапевтичних відділень 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Хірургія Медичні сестри хірургічних 
відділень та кабінетів 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Стоматологія Медичні сестри 
стоматологічних відділень та 
кабінетів (удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Ортопедична
стоматологія

Зубні техніки (удосконалення) 1 місяць 144 год 2017

Фармація Асистенти фармацевта 
(удосконалення)

1 місяць 144 год 2017

Перелік спеціальностей та освітньо-професійних програм, 
з яких проводиться післядипломне навчання на відділенні 

курсів підвищення кваліфікації

Шифр
галузі
знань

Код
спеціальності,
спеціальність

Освітньо-
пофесійна
програма

Форма
навчання

Освітній
ступінь

Контингент
слухачів
(здобувачів)

22
Охорона
здоров’я

223
Медсестринство

Лікувальна
справа

удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Фельдшери ФАП, 
амбулаторій

удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Фельдшери (м/с) 
шкіл, інтернатів, 
училищ, ПТУ

22
Охорона
здоров’я

223
Медсестринство

Сестринська
справа

спеціаліза
-ція

молодший
спеціаліст

Медичні сестри 
загальної практики 
— сімейної



медицини
(спеціалізація)

удоскона молодший Медичні сестри
лення спеціаліст загальної практики 

— сімейної 
медицини 
(удосконалення)

удоскона молодший Медичні сестри
лення спеціаліст терапевтичних 

відділень і 
кабінетів 
(удосконалення)

удоскона молодший Медичні сестри
лення спеціаліст кардіологічних 

відділень і 
кабінетів 
(удосконалення)

удоскона молодший Медичні сестри
лення спеціаліст гастроентерологічн

их
відділень і
кабінетів
(удосконалення)

удоскона молодший Медичні сестри
лення спеціаліст ендокринологічних 

відділень і 
кабінетів 
(удосконалення)

удоскона молодший Медичні сестри і
лення спеціаліст терапевтичних 

дільниць і 
відділень 
профілактики 
(удосконалення)

удоскона молодший Медичні сестри
лення спеціаліст гінекологічних 

відділень і 
кабінетів 
(удосконалення)

удоскона молодший Медичні сестри
лення спеціаліст дитячих відділень 

(удосконалення)
удоскона молодший Медичні сестри
лення спеціаліст педіатричних діль

ниць, кабінетів 
здорової дитини, 
кабінетів 
профілактичних



щеплень
(удосконалення)

удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Медичні сестри 
неврологічних 
відділень та 
кабінетів 
(удосконалення)

удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Медичні сестри 
інфекційних 
відділень та 
кабінетів 
(удосконалення)

удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Медичні сестри 
фізіотерапевтичних 
відділень 
(удосконалення)

удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Медичні сестри 
хірургічних 
відділень та 
кабінетів 
(удосконалення)

удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Медичні сестри 
стоматологічних 
відділень та 
кабінетів 
(удосконалення)

22
Охорона
здоров’я

223
Медсестринство

Акушерська
справа

удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Акушерки
пологових
будинків
(удосконалення)

удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Акушерки ФАП,
здоровпунктів
(удосконалення)

удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Акушерки жіночих 
консультацій та 
оглядових 
кабінетів 
(удосконалення)

22
Охорона
здоров’я

226
Фармація,
промислова
фармація

Фармація удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Фармацевти
(удосконалення)

22
Охорона
здоров’я

221
Стоматологія

Стоматоло
гія ортопе
дична

удоскона
лення

молодший
спеціаліст

Зубні техніки 
(удосконалення)

Матеріально-технічна база та кадровий потенціал Коледжу також має 
можливість проводити курси спеціалізації та удосконалення з вузькопрофільних



циклів, таких як: головні і старші сестри медичні лікувально-профілактичних 
установ та їх резерв, медичні сестри операційні і старші операційні медичні сестри, 
медичні сестри анестезисти відділень анестезіології та інтенсивної терапії, медичні 
сестри ЛОР відділів і кабінетів, медичні сестри очних відділів і кабінетів, лаборанти 
клініко-діагностичних лабораторій, лаборанти біохімічних лабораторій, лаборанти 
бактеріологічних лабораторій, помічники епідеміологів, рентгенлаборанти, медичні 
сестри протитуберкульозних закладів, медичні сестри відділен і кабінетів 
функціональної діагностики, медичні сестри палат новонароджених, медичні сестри 
гінекологічних відділів і кабінетів, медичні сестри наркологічної служби.

Розклад занять складається на підставі робочого навчального плану та у 
відповідності до інструктивних листів і рекомендацій Міністерства освіти і науки 
України “Про впровадження 5-денного робочого тижня”. Розклад теоретичних і 
практичних занять забезпечує виконання робочого навчального плану в повному 
обсязі.

Навчальний день слухача курсів підвищення кваліфікації не перевищує 8 
академічних годин.

Зміни в розкладі занять у випадку хвороби або відрядження викладачів вчасно 
доводяться до відома курсантів і викладачів.

Основними видами занять є лекції, практичні заняття та самостійна 
позааудиторна робота слухачів.

Усі навчальні дисципліни 100% забезпечені навчально-методичними 
комплексами, у які входять розроблені викладачами тексти лекцій, опорні 
конспекти, плани практичних занять, варіанти контрольних робіт, завдання для 
самостійної роботи, нормативні документи з відповідної галузі, законодавчі акти, 
дидактичні матеріали, які наочно ілюструють конкретні теми навчальних програм, 
тестові завдання для контролю знань.

Програмно-методична документація та викладання ведеться державною 
українською мовою.

Навчальні програми, зміст навчально-методичних комплексів систематично 
поновлюються з урахуванням змін у медичній та фармацевтичній науках та 
практичній охороні здоров’я, прийняття нових юридичних законів та появи нових 
нормативних актів. Інформацію про ці зміни викладачі знаходять в офіційних 
виданнях і на сайтах Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я 
України.

Основне завдання колективу коледжу -  підготовка конкурентноспрможного 
фахівця. Це стимулює викладачів до пошуку нових методів навчання: лекції та 
практичні заняття проводяться з використанням мультимедійних програм, 
навчальних відеофільмів, алгоритмів, електронних посібників, матеріалів для 
самоконтролю на навчальній платформі Моосіїе.

Методична робота проводиться згідно з планами методичної роботи Коледжу 
та планами роботи циклових комісій. Вона спрямована на організацію освітнього 
процесу, у рамках якого є можливість формувати фахівця згідно з вимогами часу. 
Плани передбачають організаційну, навчально-методичну роботу, підвищення 
ключових і фахових компетентностей викладачів та впровадження інноваційних 
технологій.



На засіданнях циклових комісій обговорюються питання впровадження в 
освітній процес сучасних технологій, основні нормативно-правові акти МОН і МОЗ 
України, ведення навчальної документації, методичні розробки занять; проводиться 
аналіз моніторингу якості знань, результатів фахових конкурсів, КРОКу М; 
розглядаються питання щодо наповнення навчально-контролюючими матеріалами 
СДО Моосіїе, а також стан виконання планів роботи кабінетів та гуртків.

Щорічно циклові комісії аналізують стан викладання на відділенні курсів 
підвищення кваліфікації з урахуванням нових проблем аптечної мережі, 
лікувальних установ та охорони здоров’я в цілому.

Педагогічні працівники коледжу задля професійного розвитку відповідно до 
державної політики в галузі освіти та забезпечення якості освіти щорічно 
підвищують кваліфікацію шляхом стажування в ДВНЗ "Тернопільський 
національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського", навчання за 
програмами підвищення кваліфікації в Національному медичному університеті О.О. 
Богомольця, Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради, 
Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти, Тернопільському 
національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, Центрі розвитку 
кадрового потенціалу Сумського державного університету, Міжгалузевому інституті 
підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ПУЕТ, ГО «Прометеус», 
ТзОВ «Едпро Дистрибюшн», студії онлайн-освіти ЕсІЕга, ТОВ «Всеосвіта», ТОВ 
«На Урок», ТОВ «Академія цифрового розвитку» та ін. Також викладачі проходять 
післядипломний курс професійного вдосконалення в онлайн-тренінгах для лікарів 
«Мистецтво лікування» ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини», 
навчаються в фаховій школі ГК МедЕксперт, беруть участь у науково-практичних 
конференціях, майстер-класах, тренінгах, які проводяться в навчально-тренінговому 
центрі (ТЕ8ІМЕО) ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет 
імені І .Я. Горбачевського» та ін.

У коледжі функціонує бібліотека з книжковим фондом 61 373 примірники. За 
осанній час у бібліотеку надійшло 2225 примірників нової літератури на загальну 
суму 100814 грн.

На платформі Моосіїе для здійснення змішаного навчання та забезпечення 
освітнього процесу розміщено навчально-методичні матеріали: курси лекцій з 
мультимедійними презентаціями, посилання на електронні підручники, основна 
нормативно-правова документація МОЗ України, матеріали та інструкції для 
практичних занять, тестові завдання для контролю знань, відеоалгоритми, матеріали 
для самостійної роботи тощо. Уся інформація структурована, встановлені змістові 
зв’язки. У такий спосіб забезпечується реальна внутрішньо- та міжпредметна 
інтеграція. Курсанти мають доступ за системою паролів до інформації, розміщеної 
на сторінках відповідних навчальних дисциплін в системі Моосіїе.



2. Кадрове забезпечення освітнього процесу 
у Чортківському медичному фаховому коледжі 

щодо надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: 
підвищення кваліфікації молодших медичних 

та фармацевтичних спеціалістів

Якісні та кількісні показники кадрового забезпечення реалізуються через 
систему підбору кадрів, які забезпечують освітній процес у Коледжі, і здійснюється 
відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України "Про освіту", 
"Про вищу освіту", "Про фахову передвищу освіту", Статуту Коледжу, колективного 
договору. Викладачі Коледжу зараховуються на роботу за конкурсом, з ними 
укладається строковий трудовий договір терміном на один, три або п’ять років.

Підготовку фахівців у Коледжі забезпечує штатний склад, а також за 
необхідності викладачі з погодинною оплатою, які працюють у лікувальних 
закладах практичної охорони здоров’я та фармацевтичних установах, що дозволяє 
максимально ефективно поєднувати навчальний процес з практичною роботою 
курсантів.

Педагогічний колектив Чортківського медичного фахового коледжу творчо 
працює над проблемами підвищення якості освіти і розвитку ключових та фахових 
компетентностей викладачів, студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Освітній процес у Чортківському медичному фаховому коледжі забезпечують 
109 викладачів, серед них - 11 кандидатів наук (10,1%).

Освітній процес на курсах підвищення кваліфікації забезпечують 50 
викладачів з відповідною освітою із числа штатних викладачів:

а) мають кваліфікаційні категорії:
„спеціаліст вищої категорії” -  32 (64%);
„спеціаліст першої категорії-” -  10 (20%);
„ спеціаліст другої категорії ” -  7 (14%); 
спеціаліст -  1 (2%);

б) мають педагогічні звання:
„викладач -  методист” -  12;
„старший викладач” -  2;

в) мають науковий ступінь кандидата наук -  8.

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку 
кваліфікованих фахівців, активну громадянську позицію ряд викладачів Коледжу 
нагороджені Почесними Грамотами Міністерства освіти і науки України,
Почесними Грамотами Міністерства охорони здоров’я, Грамотами Департаменту 
охорони здоров’я та Управління освіти та науки Тернопільської обласної державної 
адміністрації, Тернопільської обласної ради, нагрудними знаками "Відмінник освіти 
України".



3. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
навчального процессу у Чортківському медичному фаховому коледжі 

щодо надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: 
підвищення кваліфікації молодших медичних 

та фармацевтичних спеціалістів

Для організації освітнього процесу у Чортківському медичному фаховому 
коледжі створена потужна матеріально-технічна база, яка забезпечує високий рівень 
підготовки фахівців і відповідає сучасним вимогам навчання.

Коледж має сучасний навчальний корпус з відповідними доклінічними 
кабінетами, лабораторіями, у яких є необхідна кількість обладнання для 
забезпечення викладання дисциплін, клінічні бази в лікувально-профілактичних 
установах Чорткова, які забезпечені сучасним оснащенням.

Площа приміщень, які використовується в освітньому процесі, становить 
15117,4

Чортківський медичний фаховий коледж має 80 навчальних кабінетів і 
лабораторій, які передбачені навчальними планами, 50 з них забезпечують освітній 
процес для підготовки слухачів курсів підвищення кваліфікації молодших 
спеціалістів.

Навчальні лабораторії і кабінети, їх обладнання відповідають забезпечені 
необхідними меблями, технічними засобами в обсягах та у кількості, які 
відповідають вимогам щодо організації освітньго процесу.

У кожному кабінеті є паспорт, методичний куток, інструкції з техніки безпеки, 
навчально-методичні комплекси та робоче місце викладача, обладнане для 
проведення дистанційного навчання.

На практичних заняттях робоче місце курсанта забезпечене необхідним 
обладнанням, приладами, інструментарієм, розхідними матеріалами згідно з 
робочими навчальними програмами та нормами розходів матеріалів.

У навчальному процесі в п’яти комп’ютерних класах, навчальних аудиторіях 
використовується 201 комп’ютер. Усі вони об’єднані в локальну мережу з правом 
доступу в мережу Інтернет та підключені до \¥і-Рі. У всіх навчальних аудиторіях 
робочі місця викладачів обладнані для дистанційного навчання.

Протягом останніх трьох років коледжем закуплено 10 комп’ютерів, 
інтерактивна панель.

Комплексно вирішене технічне забезпечення лекційних аудиторій. Вони 
оснащені не тільки системою мікрофонів для лектора, але і завдяки мікшерній 
апаратурі звуковий сигнал обробляється і подається на зал з технічних засобів 
навчання. Для забезпечення потреб викладачів у ТЗН в кожному з лекційних залів 
змонтовано систему, у яку підключені комп’ютер, мультимедійний проектор та 
плазмова панель. Завдяки впровадженню мультимедійних технологій широко 
використовується візуальне подання матеріалу безпосередньо з комп’ютера на 
великий екран, зокрема малюнки, графологічні схеми, табличні дані, відео- та

аудіофрагменти.
До послуг студентів та курсантів -  три спортивні зали, оснащені сучасними 

тренажерами, сучасний літній спортивний майданчик, стрілецький тир, актовий зал



на 350 місць, медичний пункт з обладнанням для ультразвукової діагностики, 
стоматологічний кабінет, студентська кав’ярня на 150 посадкових місць.

Коледж має спортивно-оздоровчу базу в с. Більче-Золоте, яка розташована на 
березі Серету в тому місці, де він впадає у Дністер. Територія бази нараховує 
6,5 га, на якій розміщені спальні корпуси, їдальня, танцювальний майданчик. 
Водопостачання автономне, вода подається з артезіанської свердловини. Є 
відкритий басейн, спортивні майданчики, тенісні корти, катери, човни, катамарани. 
У межах спортивно-оздоровчої бази є плантації лікарських рослин, догляд за якими 
і збір лікарської сировини здійснюють студенти Коледжу. На базі мають змогу 
оздоровлюватися не тільки викладачі, працівники Коледжу та студенти, але й 
слухачі курсів підвищення кваліфікації. У комплекс оздоровчих заходів входить 
іпотерапія.

У Коледжі функціонує гуртожиток на 700 місць. Він укомплектований 
необхідними меблями, м ’яким інвентарем, душовими, пральнями, кімнатами гігієни 
тощо. Гуртожиток має велику кімнату самопідготовки та комп’ютерний клас. У 
2017 році за програмою Державного фонду регіонального розвитку здійснено 
реконструкцію з утепленням фасаду та облаштуванням шатрового даху. 
Забезпеченість студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації гуртожитком -  
100 %. На період проходження очних курсів курсанти поселяються на окремому 
поверсі з покращеними умовами проживання.

Адміністрація Коледжу докладає чимало зусиль для належного утримання 
гуртожитку, робить усе, щоб студентське житло відповідало сучасним стандартам. 
Для розв’язання побутових проблем, сприяння організації дозвілля молоді, 
оперативного вирішення всіх інших питань, які повсякчас виникають, створена 
студентська рада гуртожитку. У 2012 році проводилася конкурсна перевірка 
гуртожитків ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільської області. За результатами цієї перевірки 
гуртожиток Коледжу визнаний кращим та нагороджений дипломом і цінними 
подарунками.

Санітарно-технічні умови в усіх корпусах та гуртожитку відповідають 
нормативам: у них є тепло, гаряче та холодне водопостачання, санітарні вузли, 
оснащені новою сантехнікою, постійно підтримується належний порядок. Будівлі 
закладу забезпечені належною кількістю вогнегасників, протипожежні водопроводи 
укомплектовані пожежними гідрантами. Особи, відповідальні за протипожежний 
стан у підрозділах, регулярно проходять навчання та перевірку знань з пожежної 
безпеки. У будівлях Коледжу проведені заміри опору внутрішніх електромереж.

Велику роль у інформаційному забезпеченні навчального процесу відіграє 
бібліотека Коледжу, яка включає абонентський відділ, читальний зал та 
книгосховище. Функціонуюча в Коледжі бібліотека з книжковим фондом 61373 
примірників та з читальним залом на 50 місць на 100 % забезпечує потреби 
викладачів, студентів та курсантів у підручниках та посібниках при підготовці до 
занять, для проведення науково-практичних семінарів та конференцій.

У процесі підготовки до занять студентам та слухачам КПК пропонуються 
підручники, навчальні посібники, словники, довідники, періодичні видання, якими 
постійно поповнюється книжковий фонд бібліотеки.



Дослідження інформаційних потреб користувачів здійснюється через 
оперативне забезпечення запитів викладачів і студентів, шляхом використання 
різних форм і методів індивідуального, групового і масового інформування.

III. Основні напрямки розвитку коледжу 
щодо надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: 

підвищення кваліфікації молодших медичних 
та фармацевтичних спеціалістів

Упровадження в освітній процес новітніх педагогічних технологій, 
інноваційних форм і методів навчання.

Удосконалення матеріально-технічної і навчальної бази коледжу згідно з 
чинним законодавством.

Розширення напрямків здійснення післядипломної освіти молодших медичних 
та фармацевтичних спеціалістів.

Активна співпраця з ДВНЗ "Тернопільський національний медичний 
університет ім. І.Я.Горбачевського", ПФНЗ "Медичний коледж", Кременецьким 
медичним коледжем ім. А.Річинського та з іншими навчальними закладами.

Створення умов для збільшення кількості штатних педагогічних працівників з 
вченими званнями та науковими ступенями.

Продовження національно-патріотичної спрямованості виховної діяльності 
коледжу.

Розвиток комп’ютерної мережі і поповнення платформи Моосіїе навчально- 
методичними і контролюючими матеріалами.

Враховуючи регіональну потребу в підвищенні кваліфікації та перепідготовці 
молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів, Чортківський медичний 
фаховий коледж спроможний здійснювати освітню діяльність на рівні вимог 
відповідно до встановлених стандартів, маючи відповідну матеріально-технічну 
базу, кадровий склад, рівень навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення, фінансові можливості щодо розширення матеріально-технічної бази.
У своїй діяльності коледж гарантує виконання ліцензійних вимог.


