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Загальна частина 
 

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» відбулася 

зміна найменування коледжу з Вищого навчального комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівський медичний коледж післядипломної освіти» 

на комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий 

коледж післядипломної освіти. Як наслідок був затверджений новий Статут 

наказом № 28-С від 29 травня 2020 р. Управлінням майном спільної власності 

Львівської обласної ради та погоджений Департаментом охорони здоров’я 

Львівської обласної держадміністрації – 28 травня 2020 р. 

Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський медичний 

фаховий коледж післядипломної освіти є правонаступником Вищого 

навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський 

медичний коледж післядипломної освіти». 

У 2020 р. офіційно зареєстрований логотип коледжу.  

За звітний період коледж отримав подяки: 

 Подяка Центру розвитку медсестринства МОЗ 

України, з нагоди Міжнародного дня медсестринства, (травень 2020 р.); 

 Подяка Львівської обласної ради з нагоди 35-річчя (29 травня 2020 р.); 

 Подяка Львівської обласної державної адміністрації (23 грудня 2020 р.). 
 

Структура коледжу (згідно зі штатним розписом): 

Відділення післядипломної освіти – денна форма навчання КФК 711120; 

Відділення підготовки фахівців – вечірня форма навчання КФК 711101. 
 

Відділення післядипломної освіти 

На відділенні післядипломної освіти проходять післядипломне навчання 

молодші спеціалісти з медичною та фармацевтичною освітою та медсестри-

бакалаври. У 2020 р. проведено 18 циклів спеціалізації та 202 удосконалення, на 

яких пройшли післядипломне навчання – 4862 особи, що складає 92,3 %, в тому 

числі: 

медичні сестри   – 3370    

фельдшери (ФАП, швидкої меддопомоги) – 405     

акушерки  – 139   

помічники і лаборанти СЕС  – 42   

лаборанти (фельдшери-лаборанти)  – 325  

фармацевти аптек  – 129  

інші (рентген-лаборанти, зубні 

лікарі, зубні техніки, медичні статистики) – 452     
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Впродовж року було організовано 8 виїзних циклів на базах закладів 

охорони здоров’я, де пройшли післядипломне навчання 173 молодших медичних 

спеціалістів (за планом – 177 осіб), що становить 97,7%. 

У 2020 р. на відділенні післядипломної освіти було запроваджено: 

 новий цикл спеціалізації «Медична оптика. Оптометрія», який 

закінчили 51 особи за кошти фізичних та юридичних осіб; 

 тематичне удосконалення «Радіаційна безпека при використанні 

джерел іонізуючого випромінювання в медицині»; 

 цикли з вечірньою та дистанційною формами навчання. 
 

Відділення підготовки фахівців 

На відділенні підготовки фахівців проводиться навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем – молодшого спеціаліста, галузі знань – 22 Охорона 

здоров’я за спеціальностями: 

 223 “Медсестринство” (ліцензований обсяг прийому 120 осіб) термін 

навчання – 3 роки і 5 місяців на основі повної загальної середньої освіти з 

вечірньою формою навчання; 

 226 “Фармація, промислова фармація” (ліцензований обсяг прийому 50 

осіб) термін навчання – 2 роки і 5 місяців на основі повної загальної середньої 

освіти з вечірньою формою навчання. 

Наказом МОН від 05.07.2019 р. № 941-л було видано ліцензію провадження 

освітньої діяльності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань  

22 Охорона здоров’я спеціальності 223 Медсестринство. Ліцензований обсяг –  

320 осіб (80 осіб щорічно). 

 У 2020 р. на відділенні підготовки фахівців:  

Прийнято на навчання у 2020 році 

Спеціальність 

Форма навчання 

Регіональне 

замовлення 
Контракт 

223 Медсестринство 30 27 

226 Фармація, промислова фармація 5 32 

Разом: 35 59 

Випущено у 2020 році 

Спеціальність 

Форма навчання 

Регіональне 

замовлення 
Контракт 

223 Медсестринство 28 12 

226 Фармація, промислова фармація 4 43 

Разом: 32 55 
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Навчається станом на 01.01.2021 року 

Спеціальність 

Форма навчання 

Регіональне 

замовлення 
Контракт 

223 Медсестринство 118 45 

226 Фармація, промислова фармація 16 98 

Разом: 134 143 

 

3. Кадрова робота 

Навчальний процес в коледжі забезпечує 48 штатних викладачів, серед 

яких: – спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 21 особи, з них: 

  кандидати медичних наук – 5 осіб;  

 кандидати історичних наук – 1 особа; 

 кандидати фармацевтичних наук – 2 особа; 

 «викладач-методист» – 10 осіб; 

 спеціалісти І кваліфікаційної категорії – 8 осіб; 

 спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії – 3 осіб; 

 викладач-спеціаліст – 9 осіб; 

 без категорії – 7 осіб. 

Також навчальний процес забезпечують 96 викладачів-сумісників та 

викладачів-погодинників з числа провідних фахівців охорони здоров’я.  

 

Матеріально-технічна база 

Приміщення, які використовуються для організації навчального процесу: 

Корпус №1 по вул. І. Миколайчука, 9 – коледж орендує у Комунального 

некомерційного підприємства «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. 

Львова». Загальна орендована площа складає  – 1527 кв. м. Площі 1-го поверху 

даного корпусу з 5 листопада 2020 р. передано під тимчасові приміщення Covid-

зони відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова. 

Корпус №2 по вул. Липинського, 54 – перебуває у власності коледжу. 

Загальна площа складає 946,1 кв. м (2-ий та 5-ий поверхи). На 5-ому поверсі 

проведено ремонтні роботи.  

28 квітня 2020 року на баланс коледжу передано приміщення (корпус №3) 

по вул. Антоновича, 80, загальною прощею – 609,4 м2. 

Львівська обласна медична бібліотека по вул. Руська, 20 – коледж орендує 

у КНП «1-а міська поліклініка м. Львова». Загальна орендована площа складає – 

399,8 кв. м. Приміщення бібліотеки потребують поточного ремонту. 
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Фінансування розвитку матеріально-технічної бази 

У 2020 році реалізовано 5 мікропроєктів обласного конкурсу проєктів 

місцевих інніціатив у Львівській області (загальна сума – 967 457 грн, з них: 

співфінансування з бюджету Конкурсу Львівської обласної ради – 448 476 грн; 

співфінансування коледжу – 518 981 грн), а саме: 

1.  Придбання кардіографів та обладнання для забезпечення навчального 

процесу медичних сестер (загальний бюджет проєкту – 107 540 грн).  

2. Придбання операційного обладнання для тренінгової навчальної 

операційної (загальний бюджет проєкту – 99 893 грн).  

3. Придбання манекена «Розширений тренажер для практики надання 

першої медичної допомоги з набором ран та ушкоджень» для навчання 

фельдшерів ЕМД, парамедиків та медсестер (загальний бюджет проєкту –  

446 694 грн).  

4. Придбання персональних комп’ютерів для навчальної аптеки (загальний 

бюджет проєкту – 219 900 грн).  

5. Придбання мікроскопів та обладнання для навчальної лабораторії 

мікробіології (загальний бюджет проєкту – 94 330 грн).  

 

1.    2.   3.   
 

4.     5.  
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За кошти обласної комплексної програми підтримки галузі охорони 

здоров’я профінансовано закупівлю манекенів та муляжів на суму 500 000 грн. 
 

 
 

 

За кошти Бюджету розвитку на суму 500 000 грн було закуплено: 

1.  Комп’ютерної техніки з програмним забезпеченням, оргтехніки та іншої 

техніки – 200 154 грн; 

2. Дороговартісного медичного обладнання, матеріалів – 101 813 грн;  

3. Анатомічних манекенів – 200 000 грн. 
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І. Впродовж звітного періоду було проведено: 

1. Поточний ремонт (корпус 1, каб. 210) – 176,2 тис. грн;  

2. Капітальний ремонт вмонтованих перегородок з дверними блоками – 

89,5 грн;  

1.           
 

2.       
 

ІІ. Придбано: 

1. Меблів (101 шт.) – 239 777 грн; 

2. Систему відеонагляду (корпус 2) – 82 456 грн.   
 

 

1.      2.   
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ІІІ. За звітний період було отримано гуманітарної допомоги на суму 64,8 грн. 

            

 

IV. Проведено інвентаризацію 55 % бібліотечних фондів.   

V. Створено передумови для системи електронного документообігу, 

єдиної бази документації, удосконалення і запровадження нових електронних 

сервісів (електронний розклад, журнал, електронне анкетування, 

відеоконференції, навчальні матеріали для слухачів і студентів.) 

Організація дистанційного навчання з допомогою безкоштовної 

платформи МOODLE, закупівля необхідного обладнання (сервер, блок 

безперебійного живлення), інтеграція програмного забезпечення. 

 

Фінансово-господарська діяльність 

Бюджетне асигнування, його постатейне виконання: 
 

   Відділення: 

 

Показники: 

Денна форма навчання 

КФК-0711140 

Вечірня форма навчання 

КФК-0711120 

Затверджено 

кошторисом, 

тис. грн. 

Фактично 

витрачено, 

тис. грн. 

Затверджено 

кошторисом, 

тис. грн. 

Фактично 

витрачено, 

тис. грн. 

Оплата праці 8052,0 8048,5 1894,6 1893,5 

Нараховано на заробітну 

плату 
176,3 175,8 399,3 399,3 

Придбання матеріалів, 

обладнання та інвентарю 
400,0 400,0 58,4 58,4 

Оплата послуг (крім 

комунальних) 
250,0 250,0 344,6 344,4 

Відрядження  4,8 3,2 – – 

Оплата комунальних послуг 252,5 252,1 58,1 58,1 

Всього: 10722,3 10711,5 2755,0 2753,7 
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Залучення позабюджетних коштів: 

Показники 

Денна форма 

навчання 

КФК 0711140 

Вечірня 

форма 

навчання  

КФК 0711120 

Разом 

кошти,  

тис. грн. 

Надійшло спецкоштів: 2033,2 1360,6 3393,8 

за послуги, як плата за навчання за рік 2029,5 1360,6 3390,1 

від реалізації майна (здача макулатури) 3,7 – 3,7 

Використано  1554,3 1491,5 3045,8 

з яких витрачено:    

на заробітну плату 602,8 1060,0 1662,8 

нарахування на заробітну плату 186,6 193,4 380,0 

придбання матеріалів 172,6 46,9 219,5 

оплата послуг (крім комунальних ) 73,6 46,1 119,7 

в т.ч. послуги по охороні 9,6 5,7 15,3 

послуги зв’язку 10,8 13,8 24,6 

оплата інших послуг 53,2 26,6 79,8 

оплата на відрядження – 14,9 14,9 

оплата комунальних послуг 18,7 12,9 31,6 

придбання основних фондів за рахунок 

капітальних видатків 
500,0 117,3 617,3 

Залишок коштів на рахунку станом на 

01.01.2021 р. 
1523,3 456,5 1979,8 

 

Навчально-методична робота 

Педагогічний та науково-педагогічний колектив коледжу провів ґрунтовну 

роботу з розробки всієї навчально-методичної документації для навчання 

майбутніх здобувачів освіти та слухачів. 

Всі викладачі коледжу в освітньому процесі вдосконалюють традиційні 

методи навчання і впроваджують новітні педагогічні технології. З метою 

покращення організаційної, професійної діяльності викладачів проведено:  

 квест «Імідж Коледжу»; 

 «Вернісаж знань»; 

 практичний курс з оптометрії для викладачів, тощо. 

Викладачі підготували і видали 14 методичних рекомендацій для 

практичних занять, самостійної роботи студентів та слухачів: («Мікробіологія», 

«Інфекційний контроль», «Анатомія людини», «Медсестринство у внутрішніх 

хворобах», «Медсестринство в сімейній медицині» тощо). 
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Проведено: 

 6 майстер-класів: «Захворювання слизової оболонки», «Пневмонії», 

«Інсульт – епідемія ХХІ століття», «Забір крові з вени вакуум-системою» тощо. 

 7 медичних лекторіїв: «Профілактика раку молочної залози»; 

«Остеопороз – німа епідемія ХХІ століття», «Метаболічний синдром – довгий 

шлях еволюції», «Всесвітній день передчасно народженої дитини»,  

«Коронавірус: симптоми та профілактика», «Дистанційне навчання – актуальна 

проблема сьогодення» тощо. 

 7 тренінгів: «Гігієна рук мед персоналу», «Поводження з медичними 

відходами», «Запис ЕКГ», Флешмоб «Чисті руки» тощо. 

 5 курсів по базовій підтримці життя (BLS) за стандартами Європейської  

Ради реанімації, на  базі симуляційно-тренінгового центру для: 

– викладачів технологічного коледжу ДВНЗ «Національний лісотехнічний 

університет України» (2 курси); 

  студентів Екологічного коледжу Львівського національного аграрного 

університету; 

 студентів ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права»  

(2 курси); 

 2 тренінги для лікарів анестезіологів, гінекологів, сімейних з 

Львівської, Київської та Одеської областей. 

Проведено тренінг «День перезапуску серця Restart A – HEART DAY», 

який проводився на базах: КНП «Жовківська ЦРЛ», КНП «4-а міська клінічна 

лікарня м. Львова», КНП «4-а міська клінічна поліклініка м. Львова», КНП «6-а 

міська клінічна поліклініка м. Львова», КНП ЛОР «Львівський обласний 

клінічний перинатальний центр»). 

Семеро викладачів коледжу прийняли участь у V Ювілейному 

міжнародному чемпіонаті бригад медичної допомоги та стали делегатами І з'їзду 

інструкторів Всеукраїнської Ради реанімації. Викладачі М. А. Солодовська-

Кольцова, Г. В. Квінтюк, М.Й. Блажівська, отримали звання інструкторів 

Європейської ради реанімаціїі 

Підготовлено 2 навчальних плани для бакалавра медсестринства (1рік та 

4 роки навчання). 

Викладачами складено 28 типових навчальних програм для освітнього 

рівня бакалавр, спеціальності 223 «Медсестринство». 

Для симуляційно-тренінгового центру розроблено пакет навчально-

методичної документації: нормативна документація симуляційних кабінетів, 

понад 40 практичних алгоритмів і 13 практичних тренінгів. 
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Підписано угоди про співпрацю з ГО «Європейський університет 

функціональної медицини», ГО «Інститут біохімії», ГО «УКРОПТИКА» м. Київ., 

Чернівецьким медичним фаховим коледжем та КЗВО «Кам’янський медичний 

коледж» ДОР. 

В рамках співпраці проведено 4 навчальних тренінг-семінари:  

 «Масаж – важливий компонент відновної медицини» – 2; 

 Практичний курс з оптометрії для викладачів (термін – 2 місяці); 

 «Біозахист і біобезпека в лабораторії мікробіологічного профілю». 

Найважливіші заходи, що відбулися у 2020 н.р. у коледжі: 

– січень 2020 р. – підписана угода про співпрацю між коледжем та 

Осередком післядипломної освіти медсестер і акушерок у місті Жешув, 

Польща; 

 05 лютого 2020 р. – семінар присвячений «Рік медсестринства в Україні» 

спільно з ДУ «Центр розвитку медсестринства МОЗ України»; 

 28 лютого 2020 р. – Українська школа медсестринства у Львові (понад 

350 учасників); 

 10 березня 2020 р. – участь у робочій нараді з питань розвитку 

медсестринства в комітеті Верховної ради України з питань освіти науки та 

інновацій. 

16-18 вересня 2020р.– участь у ХІ міжнародному медичному форумі  

м. Київ. 

– Протягом жовтня 2020р. на базі симуляційно-тренінгового центру 

коледжу проведено 5 тренінгів з питань комунікації, раку грудної залози та раку 

шийки матки для слухачів і викладачів коледжу ( спікери: А. Сорокаліт – 

завідувач відділом моніторингу оцінки, лікар-епідеміолог КНП ЛОР 

«Львівський обласний центр громадського здоров'я», Н. Мила – лікар акушер-

гінеколог «Перинатальний центр репродуктивного здоров'я та планування сім'ї». 

– 12-13 жовтня 2020 року  – участь в IV Міжнародному конгресі з 

інфузійної терапії. Стендова доповідь-презентація «Інфузійна терапія – 

проблеми і помилки в практиці медичної сестри маніпуляційного кабінету» Вовк 

Л.Г., Назарова О.О. проводився в онлайн форматі. 

Організатори конгресу Інститут патології крові та трансфузійної медицини 

НАМН України, корпорація Юрія-Фарм. 

– 19-21 жовтня 2020 р. – участь у ІІІ Національному конгресі з паліативної 

хоспісної допомоги, «Важливість спеціалізованого навчання та вдосконалення» 

м. Київ, Вовк Л.Г.  
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– жовтень-листопад 2020р. Л. Якимець, викладач коледжу успішно 

завершила тренінговий онлайн курс «ГРУПИ РІВНИХ. ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ 

ОСВІТИ» та посилила свої фасилітаційні навички. 

– 01 грудня 2020 р. – участь в онлайн конференції на тему: «Ми проти 

СНІДу, ми за життя» за участі представника Центру Громадського здоров’я  

А. Сорокаліта. 

– 23 грудня 2020 р. – відкриття симуляційно-тренінгового центру 

приурочений до Року медсестринства в Україні. 

Викладачі коледжу взяли участь у 22 регіональних, Всеукраїнських та 

міжнародних конференціях. 

Видано 2 навчальні посібники: 

‒ Педіатрія з курсом інфекційних хвороб: навчальний посібник, 3-є 

доповнене видання затверджено МОЗ, для студентів ВНМЗ І-ІІІ рівнів 

акредитації. Розділ 8 – «Інфекційні хвороби» – с.363-367, с.379-462 (автор 

Бельдій В.І.) 

‒ Протидія туберкульозу на рівні місцевих громад: методичний посібник 

за авторством Островерхи Ю.А. і Дуб Р.Ю – Львів, – с. 96  

Надруковано та підготовлено до друку 5 наукових статей. 
 

Міжнародна співпраця 

З метою обміну досвідом в коледжі налагоджена міжнародна співпраця. 

Вже не один рік на базі коледжу проводяться тренінги, «майстер –класи», 

семінари, круглі столи, за підтримки колег з Польщі та Німеччини. 

В січні 2020 року налагоджена співпраця з Осередком післядипломної 

освіти медсестер і акушерок у місті Жешув, Польща.  

П’ять викладачів коледжу пройшли стажування на базі Осередком 

післядипломної освіти медсестер і акушерок у місті Жешув, Польща. 

 

Студентські заходи 

Святкові заходи: 

 Вистава «Коледж колядує» проведений театром «Медко» Львівського 

медичного коледжу післядипломної освіти (21.01.2020 р.); 

 Вшанування роковин загибелі Небесної сотні (20.02.2020 р.). 

 Вечір поезії присвячений творчості Л. Українки «Дочка Прометея» 

(25.02.2020 р.); 

 Святкування Шевченківських днів (10.03.2020 р.); 

 Онлайн – День відкритих дверей (постійно) 
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 Дня фармацевтичного працівника (18.09.2020 р.) 

 Урочиста посвята у студенти (21.09.2020 р.) 

 День захисника України та покрови пресвятої Богородиці! (13.10.2020 р.) 

 Всесвітній день боротьби з раком молочної залози (20.10.2020 р.) 

 День студента! (17.11.2020 р.) 

  Флешмоб «Фаховій передвищій освіті – майбутнє! » (20.11.2020 р.) 

  День Гідності та Свободи нашої неньки України! (21.11.2020 р.)  

 «Голодомор – 33» в наших думках і душах житиме, як святиня. 

(27.11.2020 р.) 

 Волонтери у медичних халатах (04.12.2020 р.) 
 

Соціальні заходи: 

 Акція до Дня боротьби з тютюнопалінням (29.05.2020 р.)  

 

Благодійні акції: 

 Викладачі нашого коледжу відвідали Роздільський дитячий будинок-

інтернат для дітей з особливими потребами (18.12.2020 р.). 
 

Екскурсії: 

 Екскурсійне заняття в аптеці-музей (22.10.2020 р.); 

 Екскурсія виробничими цехами АТ «Галичфарм» (24.10.2020 р.); 

 Екскурсія Львівським обласним центром репродуктивного здоров’я 

населення (30.10.2020 р.) 
 

Неодноразово про події та заходи. які відбувалися у коледжі 

висвітлювалися засобами масової інформації, а саме; 5.UA (Львів), ТРК 

«Перший Західний», Суспільне ТБ, МЕДІА-ХАБ "ТВОЄ МІСТО". 

Інформацію про діяльність та події у житті коледжу відображено на сайті 

коледжу medcolpo.lviv.ua, а також коледж має сторінку у Facebook 

(https://www.facebook.com/medcolpo/). Інформація на сайті коледжу 

систематично оновлюється. 

 

Перспективи розвитку коледжу 

1. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, що забезпечує 

отримання післядипломної освіти медичними фахівцями та здобуття особами 

фахової передвищої та вищої освіти, відповідного ступеня за обраними 

спеціальностями. 
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2. Участь у забезпечені суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу. 

3. Розроблення та затвердження сучасної культури управління у 

поєднанні з новими методами й принципами освітнього менеджменту з 

академічними свободами, правами й колегіальністю в ухваленні найважливіших 

рішень. 

4. Запровадження новітніх методів викладу інформації, 

студентоорієнтованості, принципів викладацької доброчесності. 

5. Постійне оновлення тематики циклів відповідно до потреб ринку праці 

та розвитку медичної та фармацевтичної галузей. 

6. Забезпечення відкриття нових перспективних спеціальностей 

(освітньо-професійних програм), а також постійне оновлення й модернізація 

існуючих спеціальностей, спеціалізацій та циклів удосконалення, тематичного 

удосконалення, переривчастих та інформаційних циклів. 

7. Оновлення і осучаснення наявних навчальних програм у відповідності 

до міжнародних стандартів та розширення компетенцій медичних сестер. 

8. Формування варіативної частини навчального плану здобувача 

фахової передвищої та вищої освіти, а також навчальних програм післядипломної 

освіти з урахуванням потреб закладів охорони здоров’я і ринку праці.  

9. Створення системи безперервного професійного розвитку фахівців 

медичної галузі та розширення спектру освітніх послуг і можливостей слухачів.  

10. Розроблення механізму перетворення практичних занять, які 

проводитимуть практикуючі сестри медичні, на «віртуальні медсестринські 

клініки». Посилення ролі симуляційно-тренінгового центру Коледжу з питань 

медсестринської освіти у формуванні стратегії підготовки медичного фахівця.  

11. Продовження роботи над створенням та впровадженням у навчальний 

процес клініки медсестринського догляду, а також навчальної (навчально-

виробничої) аптеки. 

12. Постійний моніторинг якості наданих освітніх послуг, а саме 

запровадження системи оцінювання надання даних послуг слухачам та 

студентам. 

13. Запровадження в освітній процес як обов’язкового компоненту системи 

підвищення цифрової грамотності слухачів та здобувачів освіти, опанування 

ними практичних навиків роботи користувача медичних інформаційних систем 

тощо. 

14. Продовження роботи над впровадженням «цифрового коледжу»: 

системи електронного документообігу, єдиної бази документації, удосконалення 

і запровадження нових електронних сервісів. Удосконалення і наповнення 

онлайн платформи для впровадження е-навчання та дистанційного навчання із 
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його інтеграцією в загальний навчальний процес. Створення онлайн-реєстрації 

на циклах післядипломного навчання. Розроблення та впровадження сучасних 

підходів до формування інфраструктури коледжу на базі хмарних технологій.  

15. Створення електронного каталогу медичної бібліотеки у сучасному 

веб-просторі та наповнення електронної бібліотеки. Відкриття доступу до 

інформаційних ресурсів Коледжу та їх інтеграція з навчально-інформаційними 

ресурсами інших навчальних закладів України та зарубіжжя. 

16.  Покращення кадрового забезпечення навчально-виховного процесу 

шляхом проведення роботи з безперервної професійної освіти педагогічних, 

науково-педагогічних кадрів, через курси, семінари, конференції, стажування у 

провідних закладах України та за кордоном. Розширення залучення до 

викладацької діяльності викладачів з науковими ступенями та педагогічними 

званнями, спеціалістів-практиків, медсестер-магістрів. Участь викладачів 

Коледжу в ґрантових програмах.  

17. Удосконалення звітності та рейтингового оцінювання діяльності 

викладачів. 

18. Реалізація соціальної функції – виховання молоді та покращення і 

збагачення потенціалу дорослого населення. 

19. Організація центру з вивчення іноземних мов для викладачів Коледжу 

і учасників освітнього процесу. 

20. Забезпечення стабільного фінансово-економічного стану коледжу, 

розвитку системи багатоканального фінансування і збільшення його насамперед 

за рахунок позабюджетних коштів, а також міжнародних грантів і проектів. 

21. Удосконалення механізму ціноутворення освітніх послуг на основі 

постійного моніторингу ринку освітніх послуг. 

22. Формування дискусійної платформи взаємодії закладів охорони 

здоров’я Львівщини та освітнього середовища для обговорення нагальних 

проблем галузі. 

 

 

 

 
 

Директор коледжу     Леся ВОВК 
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