М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ

ВИСНОВКИ
ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ
М ІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

про результати проведення акредитації
освітньо-професійної програми «Сестринська справа»
галузі знань 22 Охорона здоров’я
зі спеціальності 223 Медсестринство
у Комунальному закладі «Костянтинівський медичний коледж»

Костянтинівка, 2019

висновки
експертної комісії
М іністерства освіти і науки України
про результати проведення акредитації
освітньо-професійної програми «Сестринська справа»
галузі знань 22 Охорона здоров’я
зі спеціальності 223 М едсестринство
у Комунальному закладі «Костянтинівський медичний коледж»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15 травня
2019 року № 591-л «Про проведення акредитаційної експертизи», відповідно
до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09
серпня 2001 року №978 «Про затвердження Положення про акредитацію
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та
вищих

професійних

акредитаційної

училищах»

експертизи

та

з

метою

підготовки

проведення

молодших

чергової

спеціалістів

зі

спеціальності 223 Медсестринство за освітньо-професійною програмою
«Сестринська справа» експертна комісія у складі:

Голова комісії:
Нефьодов
факультету

Олександр

Державного

Олександрович

закладу

-

декан

«Дніпропетровська

І

Міжнародного

медична

академія

Міністерства охорони здоров’я», доктор медичних наук, доцент.

Члени комісії:
Осичнюк Лілія Михайлівна - доцент кафедри педіатрії з дитячими
Ч '

інфекціями

Державного

закладу

«Луганський

державний

медичний

університет», кандидат медичних наук, доцент;

Голова експертної комісії

'Т & у '

У

О.О.Нефьодов

Стор. 2

Краєвий Олександр Вікторович - заступник директора з виробничої
практики

Комунального

закладу

«Старобільський

медичний

коледж»,

викладач циклової комісії хірургічних та педіатричних дисциплін
у період з 22 травня 2019 року по 24 травня 2019 року провели
перевірку діяльності Комунального закладу «Костянтинівський медичний
коледж».
Експертиза проведена за такими напрямами:
1. Підтвердження достовірності інформації, поданої до Міністерства
освіти і науки України Комунальним закладом «Костянтинівський медичний
коледж», у зв ’язку з проведенням акредитаційної експертизи підготовки
молодшого спеціаліста зі спеціальністі 223 М едсестринство за освітньопрофесійною програмою «Сестринська справа».
2. Підтвердження

відповідності

встановленим

законодавством

вимогам якісного рівня щодо складу групи забезпечення та кадрового складу
педагогічних працівників методичних комісій, які здійснюють освітній
процес за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа».
3. Виявлення повноти навчально-методичного забезпечення освітньопрофесійної
документації

програми
та

«Сестринська

рівня

справа»,

забезпеченості

наявності

інформаційними

навчальної
джерелами,

використання ком п’ютерних технологій.
4. Підтвердження відповідності нормативам М іністерства освіти і
науки України щодо матеріально-технічного забезпечення спеціальності 223
Медсестринство освітньо-професійної програми «Сестринська справа», яка
акредитується.
5. Аналіз проведення експертною комісією комплексних контрольних
робіт з циклів дисциплін загальної та професійної підготовки.
Експертною
регламентують

комісією
діяльність

перевірено

відповідні

Комунального

документи,

що

закладу • «Костянтинівський

медичний коледж», відомості про кількісні та якісні показники кадрового,
матеріально-технічного,
Голова експертної комісії

навчально-методичного

У

та

О.О.Нефьодов

інформаційного
Стор. З

забезпечення

освітньої

освітньо-професійної

діяльності

програми

спеціальності

«Сестринська

223

Медсестринство

справа»

за

освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та проведено співбесіди з
керівництвом, викладачами методичних (циклових) комісій, адміністративногосподарським персоналом.
У

результаті

перевірки

діяльності

Комунального

закладу

«Костянтинівський медичний коледж» експертна комісія констатує наступне:
—

інформація, надана до М іністерства освіти і науки України

відповідно до переліку документів, які подаються закладом освіти для
акредитації освітньо-професійної програми, є об’єктивною і відповідає стану
справ у коледжі на період акредитаційної експертизи;
—

підготовка фахівців здійснюється відповідно до встановлених

законодавством вимог.

1.

Загальна характеристика

Комунального закладу «Костянтинівський медичний коледж»

Комунальний заклад «Костянтинівський медичний коледж» є закладом
вищої освіти

комунальної форми власності І рівня акредитації, який

проводить підготовку спеціалістів, пов’язану зі здобуттям вищої освіти за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, має відповідне
кадрове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, розташований за
адресою: 85110, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Суворова, 15.
У

січні

адміністрації

2017 року
керівника

Розпорядженням

обласної

Голови

обласної державної

військово-цивільної

адміністрації

від

25.01.2017 р. № 70 Костянтиніво|.ке медичне училище перейменовано на
Комунальний заклад «Костянтинівський медичний коледж».
Коледж діє на підставі Статуту, прийнятого
трудового *колективу (протокол № 3 від

на загальних зборах

13 січня 2017 р.), затвердженого

розпорядженням Голови облдержадміністрації 17 листопада 2003р. № 693 (у
Голова експертної комісії

ч

-~ у _/

О.О.Нефьодов

Стор. 4

редакції розпорядження Голови облдержадміністрації, керівника обласної
військово-цивільної адміністрації від 25.01.2017р. № 70).
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 58-л від
20.03.2017 року «Про переоформлення ліцензії» переоформлено ліцензію на
освітню діяльність у встановленому законодавством порядку. Інформація про
прийняте рішення та передачу копії наказу до Єдиної державної електронної
бази з питань освіти розміщена на офіційному веб-сайті М іністерства освіти і
науки України у розділі «Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у
сфері вищої освіти».
Прийом

до

коледжу

за

спеціальністю

223

Медсестринство

здійснюється на основі базової загальної середньої освіти та повної загальної
середньої освіти.
З 2016-2017 навчального року підготовка спеціалістів проводиться за
спеціальністю 223 Медсестринство:
- освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» (на основі базової
загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти);
- освітньо-професійна

програма «Сестринська

справа»

(на основі

базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти);
- освітньо-професійна

програма

«Акушерська

справа»

(на

основі

повної загальної середньої освіти).
Коледж проводить підвищення кваліфікації молодших спеціалістів за
акредитованими напрямами, спеціальностями - 1000 осіб.
Ліцензований обсяг підготовки за спеціальністю 223 Медсестринство
становить 240 осіб. З них (за планом набору 2018 року):
- освітньо-професійна програма «Акушерська справа» - 30 осіб,
- освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» - 55 осіб,
- освітньо-професійна програма «Сестринська справа» - 155 осіб.
Коледж здійснює навчання молодших спеціалістів-за державним
замовленням та за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

Голова експертної комісії

^ 2 6 ^ ^ ^

О.О.Нефьодов

Стор. 5

Станом на 22.05.2019 року в закладі освіти за денною формою
навчається 451

студент, у тому числі 362 студентів -

за державним

замовленням і 89 студентів - за кошти фізичних або юридичних осіб.
Нині

в

закладі функціонує 2 відділення, 5 методичних (циклових)

комісій:
- дисциплін

соціально-гуманітарного

циклу

та

загальноосвітньої

підготовки;
- дисциплін природничо-наукового циклу;
- професійно-практичних дисциплін терапевтичного циклу;
- професійно-практичних дисциплін хірургічного циклу;
- професійно-практичних дисциплін

акушерсько-гінекологічного

та

педіатричного циклів.
Формування

професійного

педагогічного

колективу

здійснюється

згідно з існуючим законодавством з питань освіти та з резервом відповідно
до посадового складу.
Освітній процес забезпечує висококваліфікований колектив у кількості
39 штатних викладачів та 9 викладачів -

сумісників. Серед штатних

викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію - 21 (53%), І категорію - 5
(13%), II категорію - 5 (13%), спеціалісти - 8 (21%), в тому числі звання
викладач-методист - 9 (23%).
Ш татна укомплектованість педагогічними працівниками становить
100%.

Якісна

підготовка

фахівців

за

освітньо-професійною

програмою

«Сестринська справа» орієнтована на чинні стандарти освіти, які за змістом і
спрямованістю відповідають сучасним вимогам.
Комунальний заклад

«Костянтинівський

медичний

коледж»

є

юридичною особою, має розрахунковий рахунок, власну печатку та інші
атрибути юридичної особи.

Голова експертної комісії

О.О.Нефьодов

Стор. 6

Ю ридична адреса Комунального закладу «Костянтинівський медичний
коледж»: 85110, м. Костянтинівка, вул. Суворова, 6.15
Тел./факс (06272) 2-75-80
Е-таі1 :коп5тес1@икг.пе1
Сайт коледжу шлуш.копз-тесі.сот

Висновок. Документи, подані в акредитаційній справі є достовірними
та надані в повному обсязі. Акредитаційна справа містить усі необхідні
матеріали, оформлені згідно з чинними вимогами. Надані в розпорядження
експертної комісії оригінали документів забезпечують правові основи
освітньої діяльності коледжу, відповідають Ліцензійним умовам освітньої
діяльності у сфері вищої освіти та державним вимогам І

—

II рівня

акредитації.

2.

Формування контингенту студентів

за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа»

Формування

контингенту

студентів

Комунального

закладу

«Костянтинівський медичний коледж» здійснюється в межах ліцензованого
обсягу на підставі Положення про приймальну комісію Комунального
закладу «Костянтинівський

медичний коледж», розробленого згідно з

наказом М іністерства освіти і науки України

№ 1085 від 15.10.2015

року «Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію
вищого навчального закладу»,

Умов прийому на навчання до вищих

навчальних

в

закладів

України

2016

році,

затверджених

наказом

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, Умов
прийому

на

навчання

для

здобуття

освітньо-кваліфікаційного

рівня

молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України
навчання,

для

здобуття

від 21.12.2016 року № 1582, Умов прийому на
освітньо-кваліфікаційного

рівня

молодшого

спеціаліста в 2018 році, затверджених накитом М іністерства освіти і науки
Г олова експертної комісії

^ О.О.Нефьодов

Стор. 7

України

від 13.10.2017 року № 1377, щорічних планів прийому, Правил

прийому

на

молодшого

навчання

для

спеціаліста

до

здобуття

освітньо-кваліфікаційного

Комунального

закладу

рівня

«Костянтинівський

медичний коледж».
Для організації та проведення прийому на навчання в

коледжі в

терміни, визначені Положенням про приймальну комісію, Умовами та
Правилами

прийому,

наказом

директора

створюються

приймальна,

екзаменаційна, апеляційна комісії та комісія по проведенню співбесіди, які
забезпечуються необхідною документацією.
Накази про допуск до вступних випробувань і про зарахування
видаються відповідно до встановлених термінів.
На

офіційному

сайті

коледжу

розміщені

Правила

прийому

та

особливості умов вступу за регіональним замовленням чи за кошти фізичних
або юридичних осіб відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
Кількісний та якісний склад приймальної комісії щороку оновлюється
на одну третину від загального складу.
Хід вступної кампанії та її результати вчасно оприлюднюються на
інформаційних стендах та офіційному сайті коледжу.
Організація і проведення конкурсного відбору, зарахування до коледжу
здійснюються відповідно до Правил прийому наказом директора, на основі
рішення приймальної комісії та за системою зарахування через програму
ЄДЕБО.
За звітний період жодної апеляції від вступників не надходило.
Провідну

роль

у

формуванні

контингенту

студентів

відіграє

профорієнтаційна робота, яку очолює Рада з профорієнтації, що працює
відповідно до затвердженого річного плану роботи.
Збереження контингенту студентів спеціальності 223 Медсестринство,
які навчаються за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа»
здійснюється за допомогою превентивних заходів, в тому числі із залученням
Ради профілактики. Для попередження випадків відрахування за невиконання
Голова експертної комісії

О.О.Нефьодов

Стор. 8

навчального

плану

зі

студентами

та

їхніми

батьками

проводиться

індивідуальна робота, забезпечується постійний контроль за відвідуванням
занять та успішністю студентів.
Показники формування контингенту студентів наводяться в

таблиці

2.1, динаміки змін контингенту студентів - у таблиці 2.2.

Таблиця 2.1
Показники формування контингенту студентів
за спеціальністю 223 Медсестринство освітньо-професійною
програмою «Сестринська справа»
Комунального закладу «Костянтинівський медичний коледж»
№
з/
п
1
1.

2.

3.

4.

Роки
Показник

2016

2017

2018

2
Ліцензований обсяг підготовки
223 М едсестринство, осіб

3
240

4
240

5
240

План набору за регіональним замовленням
освітньо-професійної
програми
«Сестринська
справа», осіб
Прийнято на навчання, всього (осіб)
денна форма навчання
в т.ч. за держзамовленням
з якими укладені договори на підготовку
вечірня форма навчання
в т.ч. за держзамовленням
нагороджених медалями, або тих, що отримали
диплом з відзнакою
таких, які пройшли довгострокову підготовку і
профорієнтацію
зарахованих на пільгових умовах
Подано заяв (на одне місце) за формами навчання
денна форма навчання
вечірня форма навчання
Конкурс абітурієнтів на місця держзамовлення
денна форма навчання
вечірня форма навчання

75

90

90

118
118
75
43

114
114
85
29

106
106
90
16

Голова експертної комісії

О.О.Нефьодов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,27
3,27

2,53
2,53

14
1,3
1,3
2,24
2,24

-

-

-

8
1,63
1,63

11
1,52
1,52

Стор. 9

5.

Кількість випускників
акредитації, прийнятих
навчання на
денну форму навчання
інші форми навчання

ЗВО І II
на скорочений

рівнів
термін
-

-

-

-

-

-

Таблиця 2.2
Динаміка змін контингенту студентів
за спеціальністю 223 М едсестринство освітньо-професійною
програмою «Сестринська справа»
Комунального закладу «Костянтинівський медичний коледж»
№
з/
п
1
1.

2.

3.

2016-2017
курси
1
2
3
4

Н азва п о к азн и к а
Курс

2
Всього студентів на
освітньо-професійній
117 50
програмі
Кількість
студентів,
яких
відраховано
5
5
(всього):
в т.ч. - за невиконання
навчального плану
- за грубі порушення
дисципліни
у
зв’язку
3
переведенням до інших
внз
- інші причини
5
5
Кількість студентів, які
зараховані на старші
курси (всього):
в т. ч. - переведених 3
інших ВНЗ
поновлених
на
навчання

114

8

3

3

105

107

110

1

5

2

1

47

8

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

5

2

1

9

-

-

7

-

1

-

на 22.05.2019р.

за

програмою

Голова експертної комісії

113

-

X

освітньо-професійною

44

-

-

Станом

3
5

Н ав ч ал ь н і роки
2017-2018
2018-2019
курси
курси
1
2
3
1
2
3
10
11
6
7
8
9

А '

-

-

9

-

-

-

-

-

7

-

спеціальністю
«Сестринська

/

223

1

-

Медсестринство,

справа»

О.О.Нефьодов

-

-

у

коледжі

Стор. 10

навчається 314 студентів. Розподіл студентів за курсами наведено у таблиці
2.3.
Таблиця 2.3
Розподіл студентів за курсами
Курс

Загальна кількість студентів

І курс

100

II курс

105

III курс

109

ВСЬОГО

314

Інформація про контингент студентів за курсами зі спеціальності 223
М едсестринство освітньо-професійною програмою

«Сестринська справа»

відповідає даним ЄДЕБО.
Висновок.

Експертна комісія відзначає, що зарахування абітурієнтів

проводиться на конкурсній основі відповідно до чинник документів, що
регламентують роботу приймальної комісії.

Порушень правил прийому не

виявлено. Показники прийому не перевищують ліцензований обсяг. З метою
залучення

абітурієнтів

профорієнтаційної

використовуються

роботи.

Для

сучасні

збереження

форми

і

контингенту

методи
студентів

застосовується низка заходів превентивного характеру.

3.

Зміст підготовки фахівців

за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа»

Освітній процес у коледжі організовано з застосуванням сучасних
інноваційних

технологій

навчання,

що

забезпечує

високу

якість,

конкурентоспроможність та мобільність фахівців на ринку праці.
Освітня діяльність коледжу здійснюється відповідно до нормативних
документі-в,

які

регламентують

Голова експертної комісії

організацію,

методичне

/ О.О.Нсфьодов

забезпечення

Стор.

навчально-виховного процесу та контроль якості підготовки фахівців. Це,
зокрема:
1. Освітньо-професійна програма «Сестринська справа».
2. Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста.
3. Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста спеціальності
223 М едсестринство, освітньо-професійної програми «Сестринська справа»,
кваліфікації «сестра медична» на основі базової та

повної загальної

середньої освіти.
4. Програми навчальних дисциплін, передбачені навчальним планом.
5. Положення про організацію освітнього процесу в Комунальному
закладі «Костянтинівський медичний коледж».
6. Концепція розвитку медичного коледжу на період з 2017р. по 2022р.
Основним нормативним документом організації освітнього процесу є
навчальний план, який визначає графік навчального процесу, перелік,
послідовність,

час

вивчення

навчальних

дисциплін,

а

також

форми

проведення підсумкового контролю, виробничої та переддипломної практик.
Термін

підготовки

фахівців

за

освітньо-професійною

програмою

«Сестринська справа» кваліфікації «сестра медична» на основі базової
загальної середньої освіти становить 4 роки, на основі повної загальної
освіти - 3 роки.
На основі базової загальної освіти загальний обсяг навчальних годин
складає 8390 годин, у тому числі: 1910 годин загальноосвітньої підготовки та
6480 годин за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа»
підготовки молодшого спеціаліста.
Загальна кількість навчальних годин загальноосвітньої підготовки
розподілена наступним чином:
- 1655 годин (86,65 %) аудиторних занять (1221 годин - лекцій, 434
годин - практичних занять);
- 25$ годин (13,35%) самостійної позааудиторної роботи студентів.

Голова експертної комісії

О.О.Нефьодов

Стор. 12

Загальний обсяг навчальних годин за освітньо-професійною програмою
«Сестринська справа» підготовки молодшого спеціаліста на основі базової
загальної середньої освіти складає 6480 годин, у тому числі:
1960 годин (30,24%) аудиторних занять без урахування навчальної
практики;
2216 годин (34,19%) самостійної позааудиторної роботи студентів;
1548 годин (23,89%)) навчальної практики;
108 годин (1,67%) виробничої практики;
324 години (5%) переддипломної практики;
324 години (5%) екзаменаційної сесії.
На основі повної загальної освіти загальний обсяг навчальних годин
складає 6480 годин, у тому числі:
2130 годин (32,87%) аудиторних занять без урахування навчальної
практики;
-

2100 годин (32,4%) самостійної поза аудиторної роботи студентів;
1548 годин (23,89%) навчальної практики;
108 годин (1,67%>) виробничої практики;
324 години (5%) переддипломної практики;

-

270 годин (4,17%) екзаменаційної сесії.

Обсяг годин освітньо-професійної програми розподілено таким чином:
-

кількість годин за циклом гуманітарної та соціально-економічної

підготовки - 972 години (15%> від загального обсягу годин), в тому числі: 735
годин аудиторних занять (34,5% від загальної кількості аудиторних годин) та
237 годин

самостійної роботи (11,29%

від загального обсягу годин

самостійної позааудиторної роботи);
-

кількість годин за циклам природничо-наукової підготовки - 1458

годин (22,5% від загального обсягу годин), в тому числі: 877 годин
аудиторних занять (41,17 % від загальної кількості аудиторних годин) та 581
година самостійної роботи (27,67% від загального обсягу годин самостійної
поза аудиторної роботи);
Голова експертної комісії

--------X

О.О.Нефьодов

Стор. 13

-

кількість годин за циклом професійної та практичної підготовки -

3348 годин (51,67 % від загального обсягу годин), в тому числі: 518 годин
аудиторних занять без урахування навчальної практики (24,32% від загальної
кількості аудиторних годин) та 1282 години самостійної роботи (61,04% від
загального обсягу годин самостійної позааудиторної роботи), 1548 годин навчальна практика (23,89 % від загального обсягу годин), 108 годин виробнича практика (1,67% від загального обсягу годин) та 324 години переддипломна практика (5,0%) від загального обсягу годин).
М аксимальний навчальний час за навчальним планом підготовки
молодшого

спеціаліста

на

основі

повної

загальної

середньої

освіти

(6480 год.) розподіляється на нормативну (4536 год. - 70 %) та вибіркову
(1944

год. -

30%)

компоненти.

Нормативна

компонента

за циклами

підготовки розподілена наступним чином:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 756 год.
(77,78 % від загального обсягу годин циклу);
- цикл природничо-наукової підготовки - 918 год. (62,96 % від
загального обсягу годин циклу);
- цикл професійної та практичної підготовки - 2862 год. (85,48 % від
загального обсягу годин циклу).
Вибіркова компонента за циклами підготовки розподілена таким
чином:
- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 216 год.
(22,22 % від загального обсягу годин циклу);
- цикл природничо-наукової підготовки - 540 год. (37,03% від
загального обсягу годин циклу);
- цикл професійної та практичної підготовки - 918 год. (27,42% від
'V

загального обсягу годин циклу).
Відповідно

до

навчального

плану

вивчення

всіх

дисциплін

завершується підсумковим контролем:
- диференційованих заліків-38;
Голова експертної комісії

-У О.О.Нефьодов

Стор. 14

- семестрових екзаменів -10;
- заліків виробничої практики - 1;
- заліку переддипломної практики-1;
-

комплексного кваліфікаційного іспиту - 1.

Терміни проведення підсумкового контролю визначаються щорічним
графіком навчального процесу, який затверджується директором коледжу.
Державна кваліфікаційна атестація проводиться у формі комплексного
кваліфікаційного іспиту, який включає теоретичну і практичну частини з
виведенням однієї оцінки. Теоретична частина зараховується за результатом
ліцензійного іспиту «Крок М. Сестринська справа».
Відповідно до навчального плану, переліку програм спеціальність 223
М едсестринство освітньо-професійна програма «Сестринська справа»
повному

обсязі

забезпечена

навчальними

програмами

з

в

навчальних

дисциплін.
Для кожної навчальної дисципліни на підставі навчальної програми та
навчального плану складені робочі програми, які є нормативним документом
коледжу. Вказані програми розглядаються на засіданнях методичних комісій
та затверджуються заступником директора з навчальної роботи.
Графік навчального процесу, що розроблений на навчальний рік,
передбачає

міждисциплінарний

зв ’язок,

рівномірність

навантаження

аудиторного фонду, лікувально-профілактичних закладів та відповідає
вимогам навчального плану і нормативним документам.
Розклади занять відповідають положенням інструктивних листів і
рекомендацій

М іністерства

освіти

України

і забезпечують

виконання

робочого навчального плану в повному обсязі.
П рограми виробничих та переддипломних практик виконуються в
повному обсязі згідно з навчальним планом та відповідних регламентуючих
документів М іністерства охорони здоров’я України та М іністерства освіти і
науки України.

Голова експертної комісії

О.О.Нефьодов

Стор. 15

Для

проходження

виробничої

та

переддипломної

практик

використовуються практичні бази згідно з наказом № 22 від 12 квітня
2018р. Департамент охорони здоров’я Донецької облдержадміністрації
«Про затвердження баз навчальної, виробничої та переддипломної практик
на 2018- 2020 роки».
Навчально-методична

база

спеціальності

223

Медсестринство

освітньо-професійної програми «Сестринська справа» включає повністю
укомплектовані

навчально-методичні

комплекси

з

усіх

предметів

навчальної програми. Робота методичних комісій відповідає стандартам
вищої освіти України і спрямована на модернізацію освітнього процесу,
пошук активних форм і методів навчання, використання комп’ютерних
технологій, організацію самостійної роботи студентів.
Навчальний процес за спеціальністю 223 Медсестринство освітньопрофесійною програмою «Сестринська справа» забезпечує педагогічний
колектив у кількості 48 осіб,

з

них 39 штатний працівник (81%), 9

сумісників (19 %). Серед штатних викладачів, що забезпечують виконання
освітньо-професійної програми «Сестринська справа», спеціалістів вищої
кваліфікаційної категорії - 21 особа (53%), І категорії - 5 осіб (13%), II
категорії - 5 осіб (13%), спеціалістів - 8 осіб (21 %), в тому числі мають
педагогічне звання «викладач-методист» - 9 педагогів (23%). Підвищення
кваліфікації

та

атестація

педагогічних

працівників

здійснюється

у

відповідності до річного та перспективного планів роботи.
Викладачі коледжу на сторінках періодичних видань, у фаховому
інтернет-просторі обмінюються з колегами досвідом з питань організації
освітньої діяльності.
Усі педагоги не менше одного разу на п ’ять років підвищують
кваліфікацію в різних формах на базах закладів вищої освіти ІІІ-ІУ рівнів
акредитації.
Крім того викладачі коледжу проходять авторські курси на відкритих
масових онлайн-платформах: «РготеІеи§^х<Е(1Ега», «Всеосвіта», «Спільнота
Голова експертної комісії

У О.О.Нефьодов

Стор. 16

для навчання та викладання «Вище», «Мультимедійний навчальний курс за
підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Вчимося жити
разом» тощо.
До групи забезпечення освітньо-професійної програми «Сестринська
справа»

входять одинадцять

педагогічних працівників Комунального

закладу «Костянтинівський медичний коледж». Кількість членів групи
забезпечення є достатньою.

Склад групи забезпечення відповідає вимогам

щодо професійної діяльності. Інформація про види і результати професійної
діяльності

якісного

складу

групи

забезпечення

освітньо-професійної

програми «Сестринська справа» наведено в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1.
Види і результати професійної діяльності якісного складу групи
забезпечення освітньо-професійної програми «Сестринська справа»
спеціальності 223 М едсестринство
Показники*
ПІБ
№ з/п
8, 16, 17, 18
Чудайкіна Олена Миколаївна
1
9, 10, 16, 17,18
Відющенко Людмила Миколаївна
2
8, 16, 17, 18, 19
Косар Тетяна Іванівна
3
8, 16, 17
Бондарчук Ірина Іванівна
4
5, 9, 10, 11, 17, 18
Посікера Тетяна Василівна
5
8, 9, 10, 16, 17
Ліщенко Ольга Володимирівна
6
8, 16, 17
Бахтіна Олена Борисівна
7
8,16,17
Катюха Наталія Іванівна
8
5,10,17
Заварзіна Наталія Миколаївна
9
16,17,19
Яковлєва Ольга Євгенівна
10
9,15,16,17
Рожнова Олександра Вікторівна
11

* Відповідно до

п.ЗО Ліцензійних умов

провадження

освітньої

діяльності, затверджених постановою КМУ від 30.12.2015р. №1187 (в
редакції постанови КМУ від 10.05.2018р. №347).
Висновок.

студентів
програми

Експертна кдмісія зазначає,

спеціальності
«Сестринська

223
справа»

що зміст підготовки

Медсестринство

освітньо-професійної

відповідає акредитаційним

вимогам.

Освітній процес організовано відповідно до чинних Галузевих стандартів

Голова експертної комісії
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вищої

освіти

України,

освітньо-кваліфікаційного

рівня

«молодший

спеціаліст», уся документація затверджена в установленому порядку.
Забезпечується структурно-логічна послідовність

викладання дисциплін.

Освітній прогрес забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив з
переважною

часткою спеціалістів вищої категорії та викладачів-

методистів. План підвищення кваліфікації педагогів виконується своєчасно
та в повному обсязі.
Кількісний та якісний склад групи забезпечення є таким, що відповідає
ліцензійним умовам.

4.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців
спеціальності 223 М едсестринство
освітньо-професійної програми «Сестринська справа»

Експертною комісією перевірено навчально-методичне забезпечення та
систему

планування

освітнього

процесу

на

спеціальності

223

Медсестринство освітньо-професійної програми «Сестринська справа», який
здійснюється згідно з навчальним планом підготовки фахівців відповідного
освітньо-кваліфікаційного рівня.
У наявності графік навчального процесу, в якому відображено терміни
проведення

лекцій,

екзаменаційних

сесій,

практичних

занять

державної

(навчальної

кваліфікаційної

практики),

атестації,

канікул.

Відхилень від графіка навчального процесу немає.
Розклад навчальних занять складається на семестр з урахуванням
нормативних вимог за принципом раціональності та оптимальності.
Навчально-методична документація та викладання усіх навчальних
дисциплін ведеться державною мовою.
У коледжі розроблений комплексний план роботи,-який включає плани
роботи всіх структурних підрозділів і охоплює усі напрямки організаційної,
навчально-методичної, виховної та господарської роботи.
Голова експертної комісії
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Координує

питання

навчально-практичної

навчально-виховної,

діяльності

педагогічна

навчально-методичної
рада,

засідання

і

якої

відбуваються згідно плану і не рідше одного разу на два місяці.
Роботу методичних комісій коледжу координує і направляє навчальнометодичний кабінет, який працює згідно до Положення про методичний
кабінет.
Позааудиторна самостійна робота

студентів проводиться у повній

відповідності до Положення про самостійну роботу. Студенти активно
залучаються до роботи гуртків при методичних предметних комісіях, беруть
участь у науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах.
Підготовку фахівців зі спеціальності 223 Медсестринство освітньопрофесійної програми

«Сестринська справа»

здійснюють

викладачі

5

методичних комісій. Документація методичних комісій, що включає план
роботи,

протоколи

засідань,

журнал

обліку взаємовідвідувань занять,

затверджені плани роботи кабінетів, секцій і гуртків, навчально-методичні
комплекси дисциплін, матеріали для поточного і кінцевого контролю знань
студентів

в наявності і відповідають нормативним вимогам. Засідання

методичних комісій проводяться згідно з планом один раз на місяць.
Висновок. Експертна комісія відмічає достатній рівень навчально-

методичного забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців 223
Медсестринство освітньо-професійної програми «Сестринська справа».
Наявне навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану
відповідає чинним вимогам. Проте є доцільним продовжити роботу щодо
впровадження в освітній процес інноваційних технологій.

Голова експертної комісії
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5. М атеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Медичний

коледж

має

необхідну

матеріально-технічну

базу

та

соціальну інфраструктуру для забезпечення фундаментальної професійної,
практичної та навчально-дослідницької підготовки студентів для набуття
кваліфікації молодшого спеціаліста відповідно до вимог навчальних програм,
індивідуальних здібностей та інтересів.
Матеріально-технічна

база

коледжу

включає

2

навчальний

корпус

2

площею 3888,8 м , два гуртожитки загальною площею 6760,8 м , актовий зал
площею 156,6 м 2 на 220 місць, спортивний зал 289,5 м 2 , тренажерний та
•

фітнес зали площею 39,1 м2та 39,2 м2 відповідно, їдальню площею 157,7 м2
2

•

на 98 посадкових місць, бібліотеку площею 139,1 м з читальним залом.
У навчальному корпусі розміщені навчальні кабінети і лабораторії,
передбачені навчальними планами зі спеціальності та відповідної освітньопрофесійної програми.
Теоретичні заняття проводяться з використанням мультимедійних
пристроїв та ілюструються презентаціями.
Практичне навчання здійснюється у кабінетах доклінічної підготовки,
у 2 кабінетах практично-орієнтованого та симулятивного навчання.

Для

кожного студента обладнане робоче місце, що дає змогу індивідуально
відпрацьовувати практичні навички.
У коледжі діють два комп’ютерні класи, які широко використовуються
студентами

під

Швидкісний

час

самостійної

доступ

до

підготовки

мережі

до

Інтернет

навчальних

забезпечує

занять.

можливість

підготовки студентів до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок
М. Сестринська справа» в режимі онлайн-тестування.
На території навчального ^закладу у гуртожитку №2 розташована
бібліотека коледжу, загальний книжковий фонд якої становить 33932
примірники, у тому числі навчальної та наукової літератури -

19606

»

екземплярів. Кількість передплачених періодичних видань становить 15
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найменувань. Читальний зал бібліотеки забезпечений у достатній кількості
довідниками,

словниками,

енциклопедіями,

атласами

художньою

літературою тощо. Бібліотека коледжу має систематичний каталог, оснащена
комп’ютерною технікою.
Режим роботи бібліотеки забезпечує доступність до її матеріалів в
позанавчальний час.
Упродовж

2016-2018

років

на поповнення

бібліотечного

фонду

витрачено 57990 грн. Бібліотечний фонд є достатнім для забезпечення потреб
навчання освітнього процесу та культурно-виховної роботи.
Висновок. Експертна комісія зазначає,

що стан матеріально —

технічного забезпечення навчального процесу та соціальної інфраструктури
відповідає змісту даного розділу звіту про аналіз діяльності коледжу та
дозволяє здійснювати якісну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 223 Медсестринство освітньопрофесійною програмою «Сестринська справа» в межах ліцензованого
обсягу. Закладу освіти необхідно продовжити роботу з оснащення кабінетів
практичної

підготовки

та

кабінету

практично-орієнтованого

та

симулятивного навчання сучасним медичним устаткуванням, поновлювати
меблі, комп ’ютерний парк.

6.

Аналіз

Якість підготовки і використання випускників

рівня

Медсестринство
проводився

за

професійної підготовки фахівців спеціальності 223

освітньо-професійної
допомогою

програми

стандартизованих

«Сестринська
методик

справа»

визначення

відповідності досягнутого рівня знань та навичок вимогам освітньопрофесійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Викладачами коледжу складені пакети комплексних контрольних робіт
з усіх дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної підготовки,
природничо-наукової підготовки^ професійноїта практичної підготовки.
Голова експертної комісії
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Експертною комісією була перевірена якість підготовки завдань для
комплексних контрольних робіт та встановлено, що вони відповідають
вимогам навчальних програм, охоплюють програмний матеріал, дозволяють
виявити

знання

охарактеризувати

студентів

з

поняття,

урахуванням

судження,

рівнів

ситуацію,

засвоєння,

зробити

вміння

висновки

та

самостійно прийняти рішення.
За час роботи комісії проведено комплексні контрольні роботи
відповідно до навчального плану з гуманітарних та соціально-економічних
дисциплін, дисциплін природничо-наукової підготовки та професійної і
практичної підготовки.
Комплексні контрольні роботи проводилися за графіком, затвердженим
директором коледжу та погодженим з Головою експертної комісії. Для
контролю теоретичної та практичної підготовки студентів заздалегідь
підготовлені

з

індивідуальні
відводилося

урахуванням
завдання.

2

кількості

На

академічні

студентів

виконання
години.

в

кожної

академічній

контрольної

Оцінювання

робіт

групі
роботи

здійснювалося

відповідно до критеріїв оцінювання знань з кожної навчальної дисципліни за
чотирибальною шкалою: «5» - відмінно, «4» - добре, «З» - задовільно, «2» незадовільно.
Результати проведених експертних контрольних робіт
Якість підготовки і використання випускників

Експертною комісією була перевірена якість підготовки завдань для
комплексних контрольних робіт та встановлено, що вони відповідають
вимогам навчальних програм, охоплюють програмний матеріал, дозволяють
виявити

знання

охарактеризувати

студентів
поняття,

з

урахуванням

судження,

рівнів

ситуацію,

засвоєння,

зробити

вміння

висновки

та

самостійно прийняти рішення.
Було

проведено

комплексні

контрольні

роботи

відповідно

до

навчального плану з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін,

Голова експертної комісії
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дисциплін природничо-наукової підготовки та професійної і практичної
підготовки.
Комплексні контрольні роботи проводилися за графіком, затвердженим
директором коледжу та погодженим з Головою експертної комісії. Для
контролю теоретичної та практичної підготовки студентів були підготовлені
індивідуальні завдання за варіантами в необхідній кількості відповідно до
чисельності студентів в академічній групі. На виконання кожної контрольної
роботи відводилося 2 академічні години. Оцінювання робіт здійснювалося
відповідно до критеріїв оцінювання знань з кожної навчальної дисципліни за
чотирибальною шкалою: «5» - відмінно, «4» - добре, «З» - задовільно, «2» незадовільно.
Результати проведених експертних контрольних робіт
1.

Цикл дисциплін загальної підготовки

1. Комплексну контрольну роботу з дисципліни «Історія України»
виконувала 1 група (2мс9-2) у кількості

21 (100%) студента. Абсолютна

успішність складає 100%. Якісна успішність - 61,9 %. Середній бал - 3,76
(при самоаналізі: абсолютна успішність - 100%, якісний показник - 62,12%,
середній бал - 3,8).
2. Комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни «Медична
хімія» виконувала 1 група (Змс9-1) у кількості

23 студентів (100 %).

Абсолютна успішність складає 100 %. Якісна успішність - 65,22 %. Середній
бал - 3,96 (при самоаналізі: абсолютна успішність - 100%), якісний показник
- 69,57 %, середній бал - 4,04).
3.

Комплексну

контрольну

роботу

з

навчальної

дисципліни

«Фізіологія» виконувала 1 група (3мс9-3) у кількості 22 студентів (100 %).
Абсолютна успішність складає 100 %. Якісна успішність - 63,64 %. Середній
бал - 3,79 (при самоаналізі: абсолютна успішність - 100%, якісний показник
- 62,79 %, середній бал - 3,67).
4. Комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни «Основи
медичної

інформатики» і

Голова експертної комісії
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студентів (100 %). Абсолютна успішність складає 100 %. Якісна успішність 63,16 %. Середній бал - 3,79 (при самоаналізі: абсолютна успішність - 100%,
якісний показник - 63,16 %, середній бал - 3,79).
За результатами проведених експертних контрольних робіт з дисциплін
циклу загальної підготовки абсолютна успішність здобувачів освіти за
освітньо-професійною програмою «Сестринська справа» склала

100 %,

якісна успішність - 63,53 %, середній бал 3,8 (при самоаналізі: абсолютна
успішність - 100%, якісний показник - 64,35 %, середній бал - 3,79).
Аналіз результатів показав, що студенти в цілому засвоїли програмний
матеріал на достатньому рівні.
2. Цикл дисциплін практичної підготовки
1. Контрольну роботу з дисципліни «Основи медсестринства» виконала
група 2мс11-2 у кількості 19 студентів (100%). Абсолютна успішність
складає 100%». Якісна успішність -

63,16%. Середній бал -

3,63 (при

самоаналізі: абсолютна успішність -

100%, якісний показник - 65,78%,

середній бал - 3,73).
2. Контрольну роботу з дисципліни «Медсестринство у внутрішній
медицині»

виконала

група

Зм сІІ-1

у

кількості

22

студента

(100%).

Абсолютна успішність складає 100 %. Якісна успішність - 63,64%. Середній
бал - 3,72 (при самоаналізі: абсолютна успішність - 100%), якісний показник
- 64,31%, середній бал - 3,57).
3. Контрольну роботу з дисципліни «Медсестринство в хірургії»
виконала 1 група (група Змсі 1-1) у кількості 22 студентів (100%). Абсолютна
успішність складає 100 %. Якісна успішність -63,64% . Середній бал - 3,73
(при самоаналізі: абсолютна успішність - 100%, якісний показник - 64,29 %,
середній бал - 3,76).
4. Контрольну роботу з дисципліни «М едсестринство в педіатрії»
виконала група Зм сі 1-2 у кількості 20 студентів -(100%). Абсолютна
успішність складає 100 %. Якісна успішність - 60,0%). Середній бал - 3,85
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(при самоаналізі: абсолютна успішність - 100%, якісний показник - 61,9 %,
середній бал - 3,78).
Проводячи порівняльний аналіз результатів проведених експертних
контрольних
(самоаналіз),

робіт

із

результатами

внутрішніх

контрольних

робіт

експертна комісія зазначає, що розбіжність абсолютної

успішності та якісної успішності в допустимих межах.
Результати комплексних контрольних робіт відповідають вимогам
акредитації, що відображено в додатку 1.
З метою

встановлення рівня

засвоєння студентами теоретичного

матеріалу та практичних навичок і вмінь, що передбачені навчальними
програмами, у Комунальному закладі «Костянтинівський медичний коледж»
проводяться контрольні заходи, які включають поточний і підсумковий
контроль.
Експертна комісія провела аналіз звітної документації виробничої та
переддипломної практик. Виробнича та переддипломна практика студентів
проводиться на базах лікувально-профілактичних установ м. Костянтинівка
та Донецької області, які закріплені Наказом Департаменту охорони здоров’я
Донецької обласної державної адміністрації №22 від

12.04.2018 р. та

відповідають вимогам програми.
За результатами останнього проходження переддипломної практики
спеціальності «Сестринська справа» встановлені наступні результати:
- середній бал - 3,84
- абсолютна успішність - 100%
- якісна успішність - 67,93 %
Державна атестація випускників проводиться у вигляді комплексного
кваліфікаційного іспиту, який складається з двох етапів: теоретичного та
практичного з виставленням однієї оцінки.
За результатами останнього складання ліцензійного інтегрованого
іспиту «Крок М. Сестринська справа»
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сягав 72,0% (національний показник - 85,4%), якісна успішність практичної
частини склала 91,5% успішності (абсолютна успішність 100%).
Розподіл

випускників

коледжу

на

роботу

проводиться

згідно

з

нормативними документами. Першим робочим місцем були забезпечені всі
випускники,

які

навчались

за

державним

замовленням,

відсоток

працевлаштування становить 100%.
Висновок.

Експертна комісія

дійшла

висновку,

що якісна

та

абсолютна успішність студентів із навчальних дисциплін за результатами
виконаних комплексних контрольних робіт відповідає рівню акредитаційних
вимог до підготовки фахівців зі спеціальності 223

Медсестринство

освітньо-професійної програми «Сестринська справа» за кваліфікаційним
рівнем молодший спеціаліст.

7.

Опис внутріш ньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

Внутрішня система забезпечення якості освіти у Комунальному закладі
«Костянтинівський медичний коледж»

діє відповідно до вимог

діючого

законодавства та передбачає здійснення таких процедур і заходів:
- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
- здійснення

моніторингу та періодичного перегляду

навчальних

планів;
- щорічне

оцінювання

здобувачів

вищої

освіти,

педагогічних

працівників закладу вищої освіти та з оприлюдненням результатів на
офіційному веб-сайті закладу, інформаційних стендах тощо;
- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- забезпечення

наявності

необхідних ресурсів для організації
ч.
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною
освітньою програмою;
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
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- забезпечення публічності інформації
освітньо-професійні

програми,

про

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

та

кваліфікації;
- дотримання доброчесності

педагогічними

працівниками

(ст. 42

Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017).
Основними завданнями підвищення рівня якості навчання є:
- повне використання ліцензованих обсягів;
- впровадження

в

практику

освітньої

діяльності

Коледжу

компетентнісного підходу при формуванні навчально-освітніх програм,
засобів діагностики та критеріїв оцінювання знань студентів;
- впровадження інформаційних інтерактивних технологій навчання;
- забезпечення процесу навчання новітнім медичним обладнанням та
матеріалами, інтеграція вищої освіти в коледжі до вимог практики медичної
галузі;
- створення умов для здобуття якісної освіти осіб з особливими
потребами,

дітьми-сиротами

та

дітьми,

позбавленими

батьківського

піклування;
- впровадження

в

освітній

процес

сучасних

інформаційних

і

комп’ютерних технологій за участі діяльності бібліотеки коледжу.
Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками
включає:
- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання

достовірної

інформації

про

методики

і

результати

досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (творчу)
діяльність;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами
освіти.
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Система внутрішнього забезпечення якості передбачає також контроль
за кадровим, навчально-методичним, матеріально-технічним забезпеченням
освітньої діяльності, якістю проведення навчальних занять, знань студентів.
З метою проведення контролю за якістю підготовки спеціалістів
щороку

складається

план

внутрішньоколеджного

контролю,

який

затверджується директором коледжу.
У коледжі діє багаторівнева система якості освіти, яка включає
контроль на рівні методичних (циклових) комісій, відділення, адміністрації
коледжу.
1.

На рівні методичних (циклових) комісій:

- перевірка виконання викладачами планів навчальної, навчальнометодичної, організаційно-методичної роботи, про що є відповідні записи в
індивідуальних планах та у річних звітах викладачів, у протоколах засідань
методичних (циклових) комісій;
- перевірка

підготовки

викладачами

навчальних

та

робочих

навчальних програм відповідно до вимог М іністерства освіти і науки
України,

формування

навчально-методичного

комплексу

забезпечення

кожної дисципліни;
- відвідування занять кожного викладача протягом навчального року з
охопленням перевіркою всіх видів навчальної роботи (лекції, практичні та
лабораторні заняття, семінари, консультації тощо). Висновки відвідування
фіксуються в журналі контролю відвідувань занять головою методичної
(циклової) комісії;
- проведення відкритих занять, які обговорюються на засіданнях
комісії чи методичних семінарах та аналіз взаємовідвідувань. Висновки з цих
заходів фіксуються в журналі контролю відвідувань методичної (циклової)

ч

комісії;
- перевірка виконання контрольних заходів та обговорення результатів
поточного контролю на засіданнях методичної (циклової) комісії.
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2. На рівні відділення:

- перевірка

організації

навчального

процесу

методичними

(цикловими) комісіями;
- регулярний контроль дотримання розкладу занять викладачами і
студентами відділення;
- відвідування занять викладачів завідувачем відділення;
- перевірка дотримання вимог до оформлення результатів поточного
та підсумкового контролю;
- звіти завідувача відділення на засіданнях педагогічної ради;
- перевірка

готовності

навчально-методичної

документації

та

номенклатури справ відділення.
3.

На рівні директора, заступника директора з навчальної

роботи, завідувача практичним навчанням, методиста:

- перевірка

наявності

затверджених

у

встановленому

порядку

навчальних планів та робочих навчальних планів, графіків навчального
процесу напряму підготовки спеціальності;
- контроль відповідності змісту навчальних планів і навчальних
програм вимогам галузевих стандартів та стандартам закладу вищої освіти;
- перевірка наявності робочих програм з дисциплін та їх відповідність
елементам освітнього процесу (лекції, семінари, практичні, лабораторні
заняття, самостійна та індивідуальна робота тощо);
- забезпечення дотримання вимог до проведення та оформлення
результатів

поточного

і підсумкового

контролю,

державної атестації за освітньо-професійною

всіх

видів практик,

програмою

«Сестринська

справа» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст.
Дієвою формою контролю є проведення контрольних робіт, результати
%

та

аналіз

педагогічній
вимог

до

яких
раді.
знань,

обговорюються

на

засіданнях

методичних

комісій,

На основі кваліфікаційних характеристик спеціаліста,
умінь

та

навичок

складено

пакети

кваліфікаційних робіт за освітньо-професі|ш©ю програмою
Голова експертної комісії
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комплексних
«Сестринська
Стор. 29

справа» для перевірки готовності випускників до роботи за набутою
спеціальністю.
Висновок.

внутрішнього

Експертна
забезпечення

комісія

дійшла

висновку,

якості

освітньої

що

діяльності

система
відповідає

державним вимогам щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня молодший спеціаліст спеціальності 223 Медсестринство

освітньо-

професійної програми «Сестринська справа».

8.

Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів
та заходи щодо їх усунення

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 95-л від
23 січня 2014р. «Про проведення акредитаційної експертизи», керуючись
Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 р. № 978 (зі
змінами, внесеними в 2011 році), у період з 30.01.2014 р. по 01.02.2014 р в
Костянтинівському медичному училищі було проведено акредитаційну
експертизу спеціальності 5.12010101 «Сестринська справа».
У

пропозиціях

забезпечення

експертної

спеціальності

комісії
5.12010101

пропонувалося

продовжити

«Сестринська

справа»

комп’ютерними технологіями та поповнення бібліотечного фонду фаховою
літературою

українською

мовою,

провести

роботу

з

систематизації

навчально-методичного забезпечення дисциплін з метою удосконалення та
підготовки до друку у вигляді навчальних посібників та підручників.
Згідно

з

рекомендаціями

ч

матеріально-технічна

база

навчального

закладу оновлена і поповнена сучасною комп’ютерною технікою. Навчальні
кабінети поповнені сучасними муляжами та фантомами. В освітній процес
впроваджуються новітні педагогічні технології, удосконалюються форми і
методи викладання навчальнйх__ди.сциплпі_ Фонд бібліотеки поповнено
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новими виданнями державною мовою. Навчально-методичне забезпечення
дисциплін систематизовано у вигляді навчально-методичних рекомендацій,
надруковано та висвітлюється на веб-сайті коледжу.

9.

Зауваження, що були зроблені під час попередньої експертизи

акредитаційних матеріалів, поданих до М іністерства освіти і науки
України зі спеціальності 223 М едсестринство освітньо-професійної
програми «Сестринська справа»

10.

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Комунального закладу
«Костянтинівський медичний коледж» та перевірки результатів діяльності на
місці експертна комісія дійшла висновків:
1. Аналіз

документів,

представлених

Комунальним

закладом

«Костянтинівський медичний коледж» для проведення чергової акредитації
спеціальності

223

Медсестринство

освітньо-професійної

програми

«Сестринська справа», надає правові підстави для здійснення освітньої
діяльності, за обсягом і повнотою відповідає вимогам Положення про
акредитацію

вищих

навчальних

закладів

і

спеціальностей

у

вищих

навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 978 та
Ліцензійним

умовам

надання

освітніх послуг у сфері вищої освіти,

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року
№ 1187).
2. Інформація, подана до Міністерства освіти і науки України щодо
%

акредитації

спеціальності

223

Медсестринство

освітньо-професійної

програми «Сестринська справа», є достовірною.
3. Закладом

освіти

забезпечено

дотримання

законодавчих

нормативних вимог при організації та проведенні прийому студентів.
Голова експертної комісії
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та

4. Організація освітнього процесу, матеріально -

технічна база,

кадрове та навчально-методичне забезпечення дозволяють здійснювати
підготовку фахівців відповідно до галузевих стандартів вищої освіти зі
спеціальності

223

Медсестринство

освітньо-професійної

програми

«Сестринська справа».
5. Аналіз комплексних контрольних робіт з дисциплін гуманітарної і
соціально-економічної підготовки, природничо-наукової,

професійної та

практичної підготовки свідчить про достатній рівень знань та вмінь
студентів.
Експертна комісія зазначає, що стан організації та провадження
освітньої діяльності у Комунальному закладі «Костянтинівський медичний
коледж»

забезпечує

державну

гарантію

якості

освіти

і

відповідає

встановленим вимогам до підготовки молодших спеціалістів.
Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» спеціальності 223
Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я у Комунальному закладі
«Костянтинівський медичний коледж» може бути акредитована.
Разом з тим, комісія має ряд пропозицій, які не впливають на рішення
комісії,

але

сприятимуть

покращенню

якості

підготовки

молодших

спеціалістів за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа»:
1. Підвищити

наукову

та

педагогічну

активність

педагогічних

працівників коледжу, які

забезпечують освітній процес, стимулюючи

викладачів

власних

до

створення

навчальних

посібників,

науково-

методичних збірників.
2. Продовжити співпрацю з закладами вищої освіти ІІІ-ІУ рівнів
акредитації.
3. Постійно

удосконалювати

навчально-методичне

забезпечення

'V і

дисциплін, поповнювати пакети мультимедійного супроводу занять.
4. Поповнювати та поновлювати матеріально-технічну базу новими
анатомічними фантомами, медичними муляжами, тренажерами-манекенами

Голова експертної комісії

у О.О.Нефьодов
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для медичної практики, медичними віртуальними симуляторами, меблями,
комп’ютерами.
5. Продовжувати поповнювати фонд навчальної літератури сучасними
підручниками та електронну бібліотеку новими виданнями.
6. Урізноманітнювати

форми

та

методи

науково-дослідницької

діяльності студентів.
Результати

акредитаційної

експертизи

розглянуті

на

засіданні

педагогічної ради Комунального закладу «Костянтинівський медичний
коледж» 24.05.2019 року.

Голова комісії

Член комісії:

Л.М. Осичнюк
О.В. Краєвий

Т.В.Посікера

Голова експертної комісії

О.О.Нефьодов
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ЗВ Е Д Е Н І В ІДО М О С ТІ
про дотрим ання ліцензійних умов у сфері вищ ої освіти,
затвердж ених П остановою К абінетом М іністрів У країни від 30.12.2015р. № 1187,
у К ом унальном у закладі «К остянтинівський медичний коледж»
(галузі знань 22 О хорона здор ов’я, спеціальність 223 М едсестринство
освітньо-проф есійна програма «С естринська справа»)

Значення показника (нормативу) за освітньокваліфікаційним рівнем молодший
спеціаліст

Н айм енування показника (нормативу)

За вимогами

Фактично

Відхилен
ня

К адрові вимоги щодо забезпечення провадж ення освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи кафедри,
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти
2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри,
відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти,
тимчасової робочої групи (проектної групи) з науковопедагогічних
працівників,
на
яку
покладено
відповідальність за підготовку здобувачів вищої освіти за
певною спеціальністю
3 . Наявність у керівника проектної групи (гаранта
освітньої програми):
1) наукового ступеня та/або вченого звання за
відповідною або спорідненою спеціальністю
2) вищої категорії
3 ) стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи
не менш як 10 років (до 6 вересня 2019 р. для
початкового рівня з урахуванням стажу педагогічної
роботи)
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науковопедагогічними (науковими) працівниками відповідної
спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний
відсоток визначеної навчальним планом кількості
годин):
1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання (до
6 вересня 2019 р. для початкового рівня з урахуванням
педагогічних працівників, які мають вищу категорію)
2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене
звання професора
3 ) які мають науковий ступінь доктора наук та вчене
звання
5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що
забезпечують
формування
професійних
компетентностей, науково-педагогічними (науковими)
працівниками, які є визнаними професіоналами з
досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток
визначеної навчальним планом кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, інноваційної або
__
творчої роботи за фахом

Голова експ ер тн о ї ком ісії
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три особи, з них
одна особа, що
має вищу
категорію,
науковий
ступінь або
вчене звання

+

+
+

+

+
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2) практичної роботи за фахом
6. Проведення лекцій, практичних, семінарських та
лабораторних
занять,
здійснення
наукового
керівництва
курсовими,
дипломними
роботами
(проектами), дисертаційними дослідженнями науковопедагогічними (науковими) працівниками, рівень
наукової та професійної активності кожного з яких
засвідчується виконанням за останні п’ять років не
менше трьох умов, зазначених у пункті 5 приміток
7. Наявність випускової кафедри із спеціальної
(фахової) підготовки, яку очолює фахівець відповідної
або спорідненої науково-педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора наук та вченим
званням
2) з науковим ступенем та вченим званням
3) має вищу категорію
8. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма
науково-педагогічними працівниками та/або наказів
про прийняття їх на роботу

10

64,5

• +54,5

п ідпункти
1-19 пункту
5 при м іток

Н аявні
пункти:
5 ,9 , 8 ,1 0 ,
11, 16, 17,
18, 19

В ідпові
дає
вим огам

+

+

+

+

Технологічні вимоги щодо м атеріально-технічного забезпечення провадж ення освітньої
діяльності у сфері вищ ої освіти

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення
навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів
на одну особу для фактичного контингенту студентів та
заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для
одночасного використання в навчальних аудиторіях
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)
3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального залу
2) пунктів харчування
3) актового чи концертного залу
4 ) спортивного залу
5) стадіону та/або спортивних майданчиків
6) медичного пункту
4.
Забезпеченість
здобувачів
вищої
освіти
гуртожитком(мінімальний відсоток потреби)
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями,
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням,
устаткуванням,
необхідними
для
виконання
навчальних планів

2,4

4,9

+2,5

10

40

+30

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

70

100

+

+

+30

Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення провадж ення освітньої
діяльності у сфері вищ ої освіти

1. Наявність опису освітньої програми
2. Наявність навчального плану та пояснювальної
записки до нього
3. Наявність робочої програми з кожної навчальної
дисципліни навчального плану
4.
Наявність
комплексу
навчально-методичного
забезпечення
з
кожної навчальної дисципліни
навчального плану
5. Наявність програми практичної підготовки, робочих
програм практик
6. Забезпеченість студентів навчальними-матеріалами з
кожної навчальної дисципліни навчальногоділану
—
Г олова експ ер тн о ї ком ісії
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7. Наявність методичних матеріалів для проведення
атестації здобувані в

+

+

Технологічні вимоги щодо інф орм аційного забезпечення провадж ення освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти

1.
Забезпеченість
бібліотеки
вітчизняними
та
закордонними фаховими періодичними виданнями
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в
електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз даних періодичних
наукових видань англійською мовою відповідного або
спорідненого
профілю
(допускається
спільне
користування базами кількома закладами освіти)
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на
якому розміщена основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/видавнича/
атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та
наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік
навчальних дисциплін, правила прийому, контактна
інформація)
4. Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який
містить навчально-методичні матеріали з навчальних
дисциплін навчального плану, в тому числі в системі
дистанційного
навчання
(мінімальний
відсоток
навчальних дисциплін)

не менш як
два
найменування

15

+

+

ЗО

39,7

+ 13

+9,7

*
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Додаток 1

Р Е З У Л Ь Т А Т И В И К О Н А Н Н Я К О М П Л Е К С Н И Х К О Н Т Р О Л Ь Н И Х Р О Б ІТ
^добувачам и освіти за сп ец іал ь н істю 223 М едсестр и н ств о осв іт н ь о-п р оф есій н ою п рограм ою «С естр и н ськ а справа»
К ом ун ал ьн ого зак ладу «К остя н т и н ів сь к и й м еди ч н и й коледж »
під час проведенн я ак р ед и та ц ій н о ї ек сп ер ти зи
Виконували ККР
№
з/п

Навчальна дисципліна

Група

Кількість
студентів

Кількість

Одержали оцінки п ри виконанні ККР
«5»

%
осіб

«4»
%

осіб

«3»
%

осіб

%

«2»
осіб
%

Абсолютна
успішність
%

Якісна
успішні
сть %

Середній
бал

1. Ц и к л ди сц и п л ін за г а л ь н о ї п ідготовк и
1.1

Історія України

2мс 9-2

21

21

100

3

14,29

10

47,62

8

38,1

0

0

100

61,9

3,76

1.2

М едична хімія

Змс 9-1

23

23

100

7

30,44

8

34,78

8

34,78

0

0

100

65,22

3,96

1.3

Фізіологія
Основи медичної
інформатики

Змс 9-3

22

22

100

1

4,55

13

59,09

8

36.36

0

0

100

63.64

3,68

2 м с11-1

19

19

100

3

15,79

9

47,37

7

36,84

0

0

100

63,16

3,79

85

85

100

14

16,47

40

47,06

31

36,47

0

0

100

63,53

3,8

1.4

Всього за циклом

2. Ц и к л ди сц и п л ін п р оф есій н ої
2.1
2.2
2.3
2.4

Основи медсестринства
Медсестринство
у
внутрішній медицині
Медсестринство в
хірургії
М едсестринство в
педіатрії

П ІД ГО ТО В К И

2 м с11-2

19

19

100

0

0

12

63,16

7

36,84

0

0

100

63,16

3,63

Зм сі 1 -1

22

22

100

2

9.09

12

54,55

8

36,36

0

0

100

63,64

3,72

22

22

100

2

9,09

12

54,55

8

36,36

0

0

100

63,64

3,73

20

20

100

5

25,0

7

35,0

8

40,0

0

0

100

60,0

3,85

83

83

^ — юо

43

51,8

31

37,35

0

0

100

62,65

3,73

Змс 11-1
Змсі 1-2

Всього за циклом

9----

Голова експертної комісії
Член експертної комісії
Член •експертної комісії

О.О. Нефьодов
О.В. Краєвий
Л.М.Осичнюк

Ознайомлена:
Директор Комунальноп
«Костянтинівський мед

Т.В.Посікера

24 травня 2019 року
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