Загальна характеристика закладу освіти
Шосткинське медичне училище було відкрито 1 вересня 1990 року за
наказом Міністерства охорони здоров’я УРСР № 130 від 04.07.1990 року з
метою ліквідації дефіциту кадрів середніх медичних працівників і
забезпечення ними лікувально-профілактичних установ північних районів
Сумської області.
У зв’язку з потребою в кваліфікованих фармацевтичних спеціалістів, за
підтримки Сумської обласної ради, Управління охорони здоров’я Сумської
обласної державної адміністрації, міського голови з 1 вересня 2008 року
розпочалася підготовка молодших спеціалістів спеціальності «Фармація».
Згідно рішення Сумської обласної ради від 24.01.2020 р. «Про зміну
найменування комунальних закладів освіти» відповідно до Закону України
«Про фахову передвищу освіту», наказу управління майном Сумської
обласної ради від 08.09.2020 №257, змінено найменування Вищого
комунального навчального закладу «Шосткинське медичне училище»
Сумської обласної ради на Комунальний заклад Сумської обласної ради
«Шосткинський фаховий медичний коледж».
На сьогоднішній день в коледжі здійснюється підготовка фахівців за рівнем
вищої освіти молодший спеціаліст (наказ МОН України № 240-л від
12.10.2020), а також підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти
(наказ МОН України № 250-л від 11.11.2020):
- спеціальність 223 Медсестринство – ліцензійний обсяг 100 осіб,
- спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – ліцензійний обсяг 60
осіб.
Повна загальна середня освіта надається відповідно до розпорядження
голови Сумської обласної державної адміністрації від 02.11.2018 № 650-ОД
«Про видачу ліцензії на освітню діяльність закладів освіти».
З листопада 2021 року отримані ліцензії на провадження освітньої діяльності
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти з професійно-технічного
навчання кваліфікованих робітників за професіями:
- 5132 «Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за
хворими»,
- 5132 «Екстрений медичний технік»,
- 5131 «Нянька»,
- 5141 «Косметик».

Крім того, коледж має можливість надавати додаткові освітні послуги у
сфері інших видів освіти за оздоровчим напрямком «Основи загального
масажу», а також з підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів
та фахових молодших бакалаврів з лікувального масажу.
Освітній процес у КЗ Сумської обласної ради «Шосткинський фаховий
медичний коледж» забезпечують викладачі, які мають вищу освіту, що
відповідає профілю викладацької діяльності, необхідну теоретичну
підготовку і достатній педагогічний досвід. Всі професійно-орієнтовані
дисципліни забезпечені 100% штатними викладачами-лікарями, провізорами.
На даний час в закладі освіти працює 33 штатних викладачі, 20 з яких мають
вищу кваліфікаційну категорію, 6 педагогічне звання.
Для викладання окремих розділів професійно-орієнтованих дисциплін
залучаються викладачі-сумісники лікувально-профілактичних закладів міста.
Для проведення теоретичних і практичних занять функціонують 37
кабінети і лабораторії, які обладнанні відповідно до типового табелю і норм
оснащення кабінетів та лабораторій на рівні сучасних вимог підготовки
фахівців.
Практична підготовка студентів здійснюється на базах КНП
Шосткинська ЦРЛ, КНП «Шосткинська дитяча лікарня», фармацевтичних
закладів із залученням досвідчених фахівців, що дає можливість для
підготовки висококваліфікаваних медичних та фармацевтичних спеціалістів.

General characteristics of the educational institution
Shostka Medical School was opened on September 1, 1990
by the order of the Ministry of Health of the USSR № 130 of 04.07.1990
in order to eliminate the shortage of nurses and providing them with treatment and
prevention facilities in the northern regions of Sumy region.
Due to the need for qualified pharmaceutical professionals, by the support of the
Sumy Regional Council, Sumy Health Department ,Regional State Administration,
mayor since September 1, 2008 was began the training of junior specialists in the
specialty "Pharmacy"
According to the decision of the Sumy Regional Council from 24.01.2020 "About
change names of Communal Educational Institutions ”in accordance with the Law
of Ukraine "On professional higher education", the order of Sumy property
management Regional Council from 08.09.2020 №257, was changed the name of
Municipal Educational Institution “Shostka Medical School “of Sumy Regional
Council to the Municipal Institution of the Sumy Regional Council “Shostka
Professional Medical College.”
Today the college is training specialists for level of higher education «Junior
Specialist» (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 240-l
from 12.10.2020), as well as training of specialists in the field of professional
higher education (order of the Ministry of Education and Science of Ukraine №
250-l of 11.11.2020):
- specialty 223 Nursing - license capacity of 100 people,
- specialty 226 Pharmacy, Industrial Pharmacy - license volume 60 persons.
Complete general secondary education is provided in accordance with the order of
Head of the Sumy Regional State Administration dated November 2,2018 №650OD«About issue of the license for educational activity of educational institutions
».
From November 2021 were obtained licenses for educational activities at the level
of vocational (technical) education in vocational technical training of skilled
workers by professions:
- 5132 «Junior Nurse (junior medical brother) for the care of sick ",
- 5132 "Emergency Medical Technician",
- 5131 "Nanny",
- 5141 "Cosmetician".

In addition, our college has the opportunity to provide additional educational
services in the field of other types of education of health direction "Fundamentals
of general massage ", as well as advanced training of Junior Medical Professionals
and Professional Junior Bachelors in therapeutic massage.
Educational process in the Sumy Regional Council “Shostka Professional
Medical College "is provided by teachers who have higher education that
corresponds to the profile of teaching, the necessary theoretical training and
sufficient pedagogical experience.

All professionally oriented disciplines are provided with 100% full-time teachersdoctors , pharmacists.
Currently, the educational institution has 33 full-time teachers, 20 of whom have
higher qualification category, 6 pedagogical titles.
For teaching certain sections of professionally-oriented disciplines are involved
part-time teachers of medical and preventive institutions of the town.
There are 37 offices and laboratories for theoretical and practical classes, which are
equipped in accordance with the standard table and standards equipping offices and
laboratories at the level of modern training requirements specialists.
Practical training of students is carried out on the basis of Municipal Non-profit
enterprise Shostka Central Regional Hospital, Shostka Children's Hospital,
pharmaceutical institutions with the involvement of experienced professionals,
which provides an opportunity for training of highly qualified medical and
pharmaceutical specialists.
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