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УГОДА
про спільну ступеневу підготовку 

фахівців в системі безперервної освіти України

«___»__________2007 р м. Запоріжжя

Ми, Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) в особі 
ректора Бєлікова Сергія Борисовича, та Комунальний заклад «Запорізький 
медичний коледж» в особі директора Журавльової Людмили Никифорівна, 
що діють на підставі Статуту та Положення про КЗ «Запорізький медичний 
коледж», статті 34 Закону України «Про освіту» та п.З статті 23 Закону 
України «Про вищу освіту», чинного законодавства, нормативних 
документів, що стосуються діяльності вищих навчальних закладів, з метою 
створення умов для виконання вимог Державних стандартів освіти, 
розв’язання спільних завдань та найефективнішого використання наявного 
науково-педагогічного потенціалу, матеріально-технічної бази, координації 
спільної діяльності щодо впровадження безперервної ступеневої підготовки 
фахівців за інтегрованими навчальними планами та програмами згідно зі 
спеціальностями, напрямами базової вищої освіти та рівнями підготовки, 
учасники угоди домовилися про таке:

1. Мета діяльності:
1.1. Здійснювати спільну ступеневу підготовку фахівців за 

наступними напрямами базової вищої освіти, спеціальностями університету 
та коледжу:
Напрям базової вищої 
освіти

Спеціальності ЗНТУ Спеціальності КЗ “Запорізький 
медичний коледж»

Код назва 5.12010101 Лікувальна справа
5.12010105 Акушерська справа
5.12010102 Сестринська справа
5.12010201 Лабораторна діагностика
5.12010106 Стоматологія і ортопедія
5.12010103 Медично-профілактична 
справа

6.010203 Здоров’я
людини

Фізична реабілітація

6.030101 ‘Соціологія” Соціальна робота

6.030201 ‘Психологія” Психологія



1.2. Спільно розробляти робочі навчальні плани і програми дисциплін 
для забезпечення безперервної підготовки фахівців за ступенями: молодший 
спеціаліст (молодший спеціаліст підвищеного рівня підготовки) -  бакалавр -  
спеціаліст.

1.3. Здійснювати єдиний підхід у формуванні змісту освіти в системі 
ступеневої підготовки фахівців, оформленні науково-методичної 
документації, ефективному використанні навчально-лабораторної бази.

1.4. Вирішувати питання організації підвищення наукової, 
педагогічної та професійної кваліфікації педпрацівників.

1.5. Враховувати при організації навчального процесу нові 
досягнення науки, техніки, сучасних технологій. Здійснювати якісну 
фундаментальну, фахову, комп’ютерну та лінгвістичну підготовку фахівців.

1.6. Брати участь у розробці навчально-методичного забезпечення 
виконання освітніх Державних програм.

1.7. Організовувати наради, семінари, конференції з питань 
організації ступеневої освіти, аналізу діяльності, перспектив розвитку 
співпраці та інше.

1.8. Проводити профорієнтаційну роботу, брати участь у формуванні 
контингенту груп, що одержують підвищений рівень підготовки в коледжі.

1.9. Брати участь у культурно-масових заходах, оглядах художньої 
самодіяльності, використовувати різні інформаційні засоби для 
розповсюдження набутого досвіду співпраці навчальних закладів. Сприяти 
співпраці профспілок.

1.10. Встановлювати умови переходу, порядок прийому та зарахування 
випускників коледжу до університету. Розробляти та враховувати в умовах 
прийому щорічні зміни та доповнення.

1.11. Здійснювати кооперації з іншими установами для розв’язання 
стратегічних та актуальних завдань з організації навчально-вихованого 
процесу.

2. Зобов’язання сторін
2.1. Комунальний заклад «Запорізький медичний коледж» 

зобов’язується:
• Налагодити взаємовигідне співробітництво з ЗНТУ.
• Розробляти інтегровані навчальні плани ступеневої підготовки 

фахівців у коледжі з урахуванням вимог ЗНТУ, погоджувати їх на кафедрах.
• Формувати спільно з ЗНТУ зміст освіти в системі ступеневої 

підготовки фахівців.



• Звертатися до провідних фахівців ЗНТУ з питань методичної та 
організаційної допомоги.

• Направляти педпрацівників коледжу в ЗНТУ для підвищення їх 
наукової, педагогічної, професійної кваліфікації.

• Залучати до участі в навчально-виховному процесі в коледжі 
викладачів ЗНТУ з метою врахування нових досягнень науки, техніки, 
сучасних технологій, здійснення якісної фундаментальної, фахової, 
комп’ютерної та лінгвістичної підготовки.

• Брати участь у спільній розробці навчально-методичного 
забезпечення виконання Державних освітніх програм.

• Брати участь у нарадах, семінарах, конференціях у ЗНТУ з 
питань впровадження безперервної ступеневої освіти, аналізу діяльності, 
перспектив розвитку співпраці та інше. Запрошувати фахівців із ЗНТУ для 
аналогічної діяльності в КЗ «Запорізький медичний коледж».

• Проводити спільну профорієнтаційну роботу. Залучати 
представників ЗНТУ до участі в роботі Державних екзаменаційних комісій, у 
формуванні контингенту груп, що одержують підвищений рівень підготовки 
в коледжі та ЗНТУ.

• Брати участь в розробці пропозицій щодо умов переходу, 
порядку прийому та зарахування випускників коледжу до університету.

• Направляти випускників коледжу для продовження навчання в 
ЗНТУ за умовами, встановленими в Правилах прийому до ЗНТУ, та спільно 
розробленому Порядку відбору та зарахування «молодших спеціалістів» (на І
-  II курси ЗНТУ), «бакалаврів» (у майбутньому на IV -  V курси ЗНТУ).

2.2. Запорізький національний технічний університет 
зобов’язується:

• Здійснювати безперервну ступеневу підготовку фахівців спільно 
КЗ «Запорізький медичний коледж», надавати випускникам коледжу 
( починаючи з випуску 1993 року) вищу кваліфікацію в скорочені терміни.

• Розробляти інтегровані робочі навчальні плани ступеневої 
підготовки фахівців для спеціальностей, споріднених зі спеціальностями КЗ 
«Запорізький медичний коледж», забезпечити єдиний підхід у формуванні 
змісту освіти, погоджувати необхідну організаційно-методичну 
документацію КЗ «Запорізький медичний коледж»з питань співпраці.

• Надавати необхідну організаційно-методичну допомогу 
педпрацівникам КЗ «Запорізький медичний коледж».



• Забезпечити наукове, організаційне та методичне керівництво 
викладачами коледжу з метою підвищення їх кваліфікації та професійного 
рівня (наукове стажування, керівництво аспірантами та інше).

• Надавати за взаємною згодою післядипломне навчання і 
здійснювати підготовку педагогічних кадрів коледжу за такими формами: 
магістратура, підготовка до кандидатських іспитів.

• Направляти для участі в навчально-виховному процесі в коледжі 
викладачів ЗНТУ з метою забезпечення врахування при викладанні нових 
досягнень науки, техніки, сучасних технологій, здійснення якісної 
фундаментальної, фахової, комп’ютерної та лінгвістичної підготовки та ін..

• Брати участь у спільній розробці навчально-методичного 
забезпечення виконання Державних освітніх програм.

• Залучати до участі у нарадах, семінарах, конференціях з питань 
впровадження безперервної ступеневої освіти, аналізу діяльності, перспектив 
розвитку співпраці та інше. Брати участь в аналогічної діяльності КЗ 
«Запорізький медичний коледж».

• Проводити спільну профорієнтаційну роботу. Направляти 
представників ЗНТУ для участі в роботі Державних екзаменаційних комісій, 
у формуванні контингенту груп, що одержують підвищений рівень 
підготовки в коледжі та будуть направлені для продовження навчання у 
ЗНТУ.

• Ефективно використовувати матеріально-технічну базу з питань 
співпраці з КЗ «Запорізький медичний коледж».

• Встановлювати умови переходу, порядок відбору та зарахування 
випускників коледжу до університету, щорічно враховувати їх у Правилах 
прийому до ЗНТУ.

• Приймати для продовження навчання випускників коледжу за 
умовами, встановленими в Правилах прийому до ЗНТУ, та спільно 
розробленому Порядку відбору та зарахування «молодших спеціалістів» (на І
-  II курси ЗНТУ), «бакалаврів» (у майбутньому на IV -  V курси ЗНТУ).

• Надавати допомогу в організації студентських виробничих 
практик, наукових та навчальних стажувань.

• Залучати до участі в культурно-масових заходах, оглядах 
художньої самодіяльності представників КЗ «Запорізький медичний 
коледж».



3. Строки дії, порядок внесенні змін та розірвання угоди.
• Угода вступає в дію з моменту підписання її сторонами. Строк дії 

угоди 10 років з подальшим продовженням на наступні 5 років, якщо 
сторони не заявлять про припинення її дії.

• Зміни до Угоди вносяться за згодою сторін і оформлюються 
відповідними додатками.

Реквізити сторін

Запорізький національний технічний Комунальний заклад «Запорізький 
університет медичний коледж»
___________ _вул. Жуковського,64 ____________ вул. Оріхівське шосе, 14

Погоджено з боку ЗНТУ:
Декан факультету міжнародного 
туризму та управління

О.О. Васильєва
« Н  й 9 ________2007 р
Декан гуманітарно-правового
фаюуи^ету .

Т.О. Гайворонська 
Юв 2007 р

Декан факультету управління 
фізірйеаю-^ультурою та спортом 

"І.В. Пущина
2007 р

Погоджено з боку КЗ «Запорізький 
медичний коледж»:
Заступник директора з навчальної 
роботи п

І.П. Варавка 
« Ц> ЮЗ 2007 р


