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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Комунальний заклад «Костянтинівський медичний коледж» - галузевий 

вищий навчальний заклад, що провадить освітню діяльність, пов’язану із 
здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Освітній процес у коледжі -  це інтелектуальна, творча діяльність у 
сфері вищої освіти, що впроваджується через систему навчально- 
методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, 
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, 
які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес у коледжі як у вищому медичному навчальному 
закладі впроваджується на принципах:

- системності, науковості та іннованійності;
- здійсненності, прозорості та неупередженості;
- професіоналізму, автономії та самоврядування;

корпоративного партнерства адміністрації, педагогічних 
працівників, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського 
персоналу в забезпеченні освітньої діяльності коледжу;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
- нерозривності процесів навчання, науково-дослідницької роботи 

і практичної підготовки;
індивідуалізації та створення умов для реалізації учасниками 

освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
- гуманізації, демократизації, діалогізації;
- незалежності від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій.
Освітня діяльність у коледжі спрямована на:
- створення умов для розвитку і творчої самореалізації людини,
- формування національних та загальнолюдських цінностей,
- створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної освіти,
- розвиток безперервної освіти впродовж життя,
- інтеграцію української освіти в європейський і світовий простір. 

Коледж має право:
1) розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованої 

спеціальності;
2) самостійно визначати форми навчання та форми організації 

освітнього процесу;
3) приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших 

працівників;
4) формувати та затверджувати власний штатний розпис;
5) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково- 

дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
6) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до 

законодавства;
7) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 

науково-технічної та інноваційної діяльності;
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8) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і 
програми навчальних дисциплін;

9) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які 
відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після 
завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

10) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні 
підрозділи;

11) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, 
навчальні посібники;

12) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 
навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними 
особами;

13) розміщувати свої навчальні, пошуково-дослідні та навчально- 
виробничі підрозділи в лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних 
установах;

14) брати участь у роботі міжнародних організацій;
15) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
16)встановлювати власні форми морального та матеріального 

заохочення учасників освітнього процесу;
17)звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у 

сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових 
нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у 
роботі над проектами.

Коледж зобов’язаний:
1) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищ ої освіти;
2) створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з 

особливими освітніми потребами;
3) оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та 

в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і 
виконання зобов’язань.

Основними напрямами діяльності коледжу є:
• підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров'я
України;

• впровадження освітньої діяльності за освітнім рівнем повної загальної 
середньої освіти;

• атестація педагогічних працівників;
• підготовка абітурієнтів до вступних іспитів, профорієнтаційна робота;
• культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська 

діяльність;
• надання платних послуг, передбачених чинним законодавством;
• розповсюдження медичних, санітарно-гігієнічних та екологічних знань 

серед населення регіону.
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Головними завданнями коледжу є:
• здійснення освітньої діяльності за ліцензованими напрямами та 

спеціальностями (спеціалізаціями);
• забезпечення виконання державного замовлення та інших угод на 

підготовку фахівців з вищою освітою;
• залучення всіх категорій працівників коледжу та студентів до заходів 

із забезпечення якості освітніх програм;
• забезпечення валідності процедур оцінювання;
• забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності;
• підвищення кваліфікації кадрів;
• здійснення науково-дослідницької, культурно-виховної, спортивної та 

оздоровчої діяльності;
• формування суспільних цінностей та духовних орієнтирів в освітньому 

процесі;
• забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і 

взаємоповаги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
• формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 
громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння 
вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

• поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 
рівня громадян;

• вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 
працевлаштуванню випускників;

• забезпечення довіри ринку праці до присвоєних коледжем 
кваліфікацій;

• формування стійкої позитивної академічної репутації коледжу в місті, 
регіоні, Україні.

Основну відповідальність за якість освітнього процесу в коледжі 
несуть директор та керівники навчальних підрозділів.

Організація освітнього процесу здійснюється навчальними 
підрозділами коледжу (відділеннями, методичними комісіями тощо). 
Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього 
процесу щодо підготовки здобувачів вищої освіти всіх напрямів та 
спеціальностей, є навчальний план.

Коледж забезпечує педагогічних працівників і студентів засобами 
навчання (навчальною, методичною, науковою літературою, технічними та 
іншими засобами) відповідно до своїх матеріальних та фінансових 
можливостей.

Мова навчання в коледжі визначається законодавством України та 
Статутом коледжу. Мовою викладання в коледжі є державна мова.

Положення про організацію освітнього процесу затверджується та 
перезатверджується педагогічною радою коледжу відповідно до законодавства.



2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
Положення розроблено на підставі чинної нормативно-правової бази:
•  Законів України:
- «Про освіту»,
- «Про вищу освіту»,
- «Про загальну середню освіту»,
- «Про засади державної мовної політики»
•  Указів Президента України:
- від 23.01.1996 № 77/96 «Про заходи щодо реформування системи 

підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних 
закладів».

- від 25.12.1997 №367 «Про затвердження Порядку працевлаштування 
випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, 
підготовка яких здійснювалась за державним замовленням»

•  Постанов Кабінету Міністр України:
- від 22.08.1996р. №992 «Про Порядок працевлаштування випускників 

вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним 
замовленням»

- № 778 від 27.08.2010 р. «Про затвердження Положення про 
загальноосвітній навчальний заклад» зі змінами;

- № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення»;
- № 1096 від 25.08.2004 р. «Про встановлення розміру доплати за 

окремі види педагогічної діяльності»;
- № 266 від 29.04. 2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»;
- № 193 від 31.03. 2015 «Про документи про вищу освіту (наукові 

ступені) державного зразка».
•  Наказів Міністерства освіти і науки України:
- від 08.04.1993 р. № 93 «Про затвердження Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України»;
- від 15.07.1996 р. № 245 «Про затвердження Положення про порядок 

переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних 
закладів освіти»;

- від 31.07.1998 р. № 285 «Про порядок розробки складових
нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з 
вищою освітою»;

- від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і 
обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і 
організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів»;

- від 05.02.2003 р. № 60 «Про затвердження Примірного статуту 
вищого навчального закладу»;

- від 05.12.2008 р. № 1107 «Про проведення експертизи навчальних 
планів вищих навчальних закладів»;
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- від 24.05.2013 р. № 584 «Про затвердження Положення про порядок 
створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих 
навчальних закладах України»;

- від 12.05.2015 р. № 525 «Про затвердження форм документів про 
вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка 
академічної довідки»;

- від 23.01.2014 р. № 60 «Про затвердження Типових штатних 
нормативів ВНЗ І-ІІ р.а.»

•  Наказів та листів Міністерства охорони здоров'я України:
- від 24.03.2004 р. № 152 «Про затвердження Рекомендацій щодо 

розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;
- від 12.10.2004 р. № 492 «Про внесення змін та доповнень до 

Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;
- від 12.12.2013 р. № 1079 «Про затвердження Плану заходів щодо 

удосконалення підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів 
медицини»;

- від 21.06.2012 р. №455 «Про затвердження навчального плану 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації 
«лікар» за спеціальностями «лікувальна справа», які попередньо здобули 
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю 
«лікувальна справа» та «сестринська справа», для навчання у вищих 
навчальних закладах IV рівня акредитації МОЗ України»;

- від 07.07.2011 р. № 401 «Про введення в дію складових галузевих 
стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста галузі знань «Медицина»;

- навчальних планів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст» кваліфікацій «фельдшер», «сестра медична», 
«акушерка» у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації України 
за спеціальностями «Лікувальна справа», «Сестринська справа», 
«Акушерська справа», затверджених МОЗ України в 2011 р.

•  Наказу Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони 
здоров’я України від 06.06.1996 р. № 191/153 «Положення про академічні 
відпустки та повторне навчання в вищих закладах освіти».

• Документів комунального закладу «Костянтинівський медичний 
коледж»:

- «Статуту комунального закладу «Костянтинівський медичний коледж»
«Правил внутрішнього розпорядку в комунальному закладі 

«Костянтинівський медичний коледж»;
- «Положення про студентське самоврядування Костянтинівського 

медичного коледжу»;
- «Положення про надання академічної відпустки та повторне навчання, 

переведення, поновлення та відрахування студентів Костянтинівського 
медичного коледжу»;

- «Положення про відпрацювання пропущених занять та незадовільних 
оцінок у Костянтинівському медичному коледжі» тощо.
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3. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
У Положенні використано такі терміни:
Освітня діяльність -  діяльність закладу, спрямована на здобуття 

вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів 
вищої освіти та інших осіб.

Освітня (освітньо-професійна) програма система освітніх компонентів 
на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає 
вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 
програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 
вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а 
також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 
оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Здобувані вищої освіти -  особи, які навчаються у вищому 
навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 
відповідного ступеня і кваліфікації.

Кваліфікація -  офіційний результат оцінювання і визнання 
компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої 
освіти, що засвідчує відповідний документ про вищу освіту.

Компетентність -  динамічна комбінація знань, умінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти.

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи (далі -  кредит ЄКТС) -  одиниця вимірювання обсягу навчального 
навантаження здобувача вищ ої освіти, необхідного для досягнення визначених 
(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить ЗО 
годин. Навантаження одного навчального року становить, як правило, 60 
кредитів ЄКТС.

Ліцензування -  процедура визнання спроможності юридичної особи 
здійснювати освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні 
вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.

Стандарт освітньої діяльності -  сукупність мінімальних вимог до 
кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення освітнього процесу. Розробляються для кожного рівня 
вищої освіти в межах кожної спеціальності та є обов’язковими до виконання 
всіма вищими навчальними закладами.

Результати навчання -  сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- 
професійною програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 
виміряти.

Спеціалізація -  складова спеціальності, яку визначає коледж, вона 
передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну програму 
підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти.

Спеціальність -  складова галузі знань, за якою буде здійснюватися 
професійна підготовка.
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Сталий фонд (ендавмент) коледжу -  сума коштів або вартість іншого 
майна, призначені для інвестування або капіталізації протягом 36 місяців, 
пасивні доходи від яких використовує коледж з метою здійснення його 
статутної діяльності у порядку, визначеному благодійником або 
уповноваженою ним особою.

Стандарт вищої освіти -  сукупність вимог до змісту та результатів 
освітньої діяльності коледжу відповідно до рівня вищої освіти та 
спеціальності. Розробляється центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до

сфери управління яких належить коледж, і галузевих об’єднань 
організацій роботодавців та затверджується за погодженням із Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти.

Стандарти вищої освіти розробляють для кожного рівня вищої освіти та 
спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і 
використовують для визначення та оцінювання якості змісту і результатів 
освітньої діяльності коледжу.

Стандарт вищої освіти окреслює такі вимоги до освітньої програми:
1) обсяг кредитів СКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти;
2) перелік компетентностей випускника;
3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання;
4) форми атестації здобувачів вищої освіти;
5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти;
6) вимоги професійних стандартів (за їх  наявності).
На підставі освітньо-професійних програм та Примірних навчальних 

планів коледж щороку розробляє навчальний план та робочий навчальний 
план за кожною спеціальністю, що затверджуються директором коледжу.

Коледж у межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати 
спеціалізації, перелік яких визначає сам.

Стандарти у сфері вищої освіти підлягають перегляду та 
перезатвердженню не рідше, ніж один раз на 10 років.

Якість вищої освіти -  рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 
інших компетентностей, які засвідчують її компетентність відповідно до 
стандартів вищої освіти.

Якість освітньої діяльності -  рівень організації освітнього процесу в 
коледжі, який відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття 
особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.

Система забезпечення якості вищої освіти складається із:
1) системи забезпечення коледжем якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості);
2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності коледжу 

та якості вищої освіти;
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3) системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти.

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа
досягла

Система забезпечення коледжем якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 
здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти і педагогічних 

працівників коледжу та регулярне оприлюднення результатів
таких оцінювань на офіційному веб-сайті коледжу, на інформаційних стендах 
та в будь-який інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;

8) інших процедур і заходів.
Система забезпечення коледжем якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за його поданням 
оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення 
якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Коледж здійснює підготовку громадян за наступними циклами:
І. Додипломна освіта:
- підготовка абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади;

підготовка за рівнем повної загальної освіти в межах навчальних 
планів підготовки фахівців на основі базової загальної освіти;

підготовка фахівців за освітньо-професійним рівнем 
«молодший спеціаліст» на початковому рівні вищої освіти, що 
відповідає п’ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки 
кваліфікацій і передбачає здобуття особою загальнокультурної та 
професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також 
певного досвіду їх практичного

застосування з метою виконання типових завдань, передбачених 
для первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності.
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Здобуття вищої освіти на цьому рівні передбачає успішне виконання 
особою відповідної освітньо-професійної програми, що є підставою для 
присудження відповідного ступеня вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь молодшого спеціаліста за наявності 
документа про базову або повну загальну середню освіту.

II. Післядипломна освіта — це спеціалізоване вдосконалення освіти та 
професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення 
її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на 
основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду.

Післядипломна освіта створює умови для неперервності та наступності 
освіти і передбачає:

- перепідготовку;
- спеціалізацію;
- розширення профілю (підвищення кваліфікації);
- стажування.
Особа, яка пройшла перепідготовку, отримує відповідний документ про 

вищу освіту.
Особа, яка успішно пройшла спеціалізацію чи розширила профіль 

(підвищила кваліфікацію), отримує відповідний документ про післядипломну 
освіту, зразок якого затверджує коледж.

Післядипломну освіту в коледжі забезпечує відділ післядипломної 
освіти в межах ліцензованих обсягів.

Освітній процес здійснюють навчальні підрозділи: відділення, 
методичні комісії, клінічні бази практики, відділ післядипломної освіти 
тощо. Для здійснення освітнього процесу за рішенням педагогічної ради 
коледжу згідно з чинним законодавством можуть створюватись навчальні, 
навчально-наукові комплекси, навчально-виробничі підрозділи фахової 
підготовки, лабораторії, навчальні центри та інші спеціалізовані комплекси.

Організація освітнього процесу на рівні відділень
Щороку, перед початком навчального року директором видаються 

накази, що регламентують кількість і назви студентських відділень коледжу, 
затверджують завідувачів відділень, перелік груп, які належать до того чи 
іншого відділення, та їхніх кураторів.

Організація освітнього процесу на рівні методичних комісій
Щороку, перед початком навчального року директором видається 

наказ, що регламентує кількість і назви методичних комісій коледжу, їх голів 
та персональний викладацький склад, закріплені за комісіями 
навчальних дисципліни та розмір доплат головам методичних комісій.

При складанні індивідуальних планів роботи педагогічних працівників 
голова методичної комісії повинен враховувати особливості кожного 
виду роботи і забезпечувати оптимальне використання творчого 
потенціалу викладачів. Індивідуальні плани роботи складаються всіма 
педагогічними працівниками, розглядаються на засіданні методичної комісії 
й підписуються головою методичної комісії, завідувачем навчально- 
методичного відділу коледжу. Індивідуальний план голови методичної

її
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комісії підписує завідувач навчально-методичного відділу та заступник 
директора з навчальної роботи.

Щороку директором коледжу видається наказ про клінічні бази 
практики.

Діяльність навчальних підрозділів регламентується Положеннями, 
затвердженими в установленому порядку після розгляду педагогічною радою 
коледжу.

Організація освітнього процесу в коледжі здійснюється на основі 
навчальних планів.

Навчальний план — це нормативний документ, який укладають на 
підставі освітньо-професійної програми за кожною спеціальністю, де 
зазначають перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін 
у кредитах ЄКТС, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення 
навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми й засоби 
проведення поточного і підсумкового контролів.

Навчальний план підписують розробники — завідувач відділенням, 
завідувач навчально-методичним відділом, заступник директора з навчальної 
роботи та затверджують на педагогічній раді коледжу.

У навчальному плані навчальні дисциплін об’єднують у два блоки -  
нормативні (обов’язкові) та вибіркові (елективні). Вибіркові дисципліни 
навчального плану можуть бути обрані навчальним закладом або студентом з 
переліку дисциплін (додаткових спеціалізацій тощо) за встановленою 
процедурою.

На основі навчального плану, з урахуванням замовлень студентів щодо 
вибіркових навчальних дисциплін, кожний навчальний рік складається 
робочий навчальний план, який затверджує директор коледжу. Кількість 
робочих навчальних планів дорівнює кількості навчальних років для кожної 
спеціальності.

Основну мету, завдання, зміст навчальної дисципліни, вимоги до знань і 
вмінь здобувачів вищої освіти окреслюють у навчальній програмі 
дисципліни. При первинному розгляді і затвердженні навчальної програми 
дисципліни обов’язкова наявність зовнішньої і внутрішньої рецензій 
провідного фахівця відповідної галузі.

Місце і значення навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі 
підготовки фахівців зазначають у робочій навчальній програмі дисципліни, 
яка містить структуру і зміст дисципліни, послідовність, обсяги та 
організаційні форми її вивчення, форми і засоби проміжного й 
підсумкового контролів, критерії оцінювання якості знань здобувачів вищої 
освіти.

Голови методичних комісій зобов’язані не пізніше, ніж за 3 місяці 
до початку навчального року подати до навчально-методичного 
відділу розглянуті, скореговані і затверджені в установленому порядку 
робочі навчальні програми з дисциплін, критерії оцінювання, комплекти 
контрольних завдань (якщо проміжний контроль заплановано протягом 
семестру) та завдання для підсумкового семестрового контролю з дисциплін.
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Робоча навчальна програма повинна бути доступною для ознайомлення, 
це обов’язкова складова електронного навчального курсу, розміщеного в
електронному середовищі коледжу. -

До початку кожного навчального семестру викладачі, на підставі 
затверджених робочих навчальних програм, власного навчального 
навантаження і розкладу занять складають індивідуальний календарно- 
тематичний план, який затверджується головою методичної комісії і 
здається до навчально-методичного відділу коледжу.

Навчально-методичне забезпечення спеціальності охоплює:
- стандарт вищої освіти;
- навчальні плани;
- навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін;
- програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
- підручники і навчальні посібники;
- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і

лабораторних занять;
- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи;
- контрольні завдання до занять;
- контрольні роботи з навчальних дисциплін.

5. ФОРМИ НАВЧАННЯ

Навчання студентів у коледжі здійснюється за денною (очною) 
формою навчання.

Денна (очна) форма навчання є основною формою здобуття
освіти молодшого спеціаліста.

Зміст, обсяг, структура та якість знань, навичок і умінь студентів 
мають відповідати вимогам державного стандарту освіти, встановленим 
для відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Тривалість навчання визначається стандартами освіти і навчальними 
планами.

Навчальні плани для денної форми навчання за переліком дисциплін, 
кількістю годин та кредитів, формами підсумкового контролю відповідають 
навчальним планам денної форми навчання. Перелік дисциплін може 
відрізнятися за рахунок вибіркових дисциплін і спеціалізації.

6. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА 
ВИДИ ЗАНЯТЬ

Освітній процес у коледжі здійснюється за такими формами:
1) навчальні заняття;
2) самостійна робота;
3) практична підготовка;
4) контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять у коледжі є:
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1) лекція;
2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
3) консультація.
Коледж має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види

навчальних занять.
Відвідування студентами навчальних занять (лекція, практичне, 

семінарське, лабораторне заняття) є обов’язковим. У разі відсутності на 
занятті студент повинен його відпрацювати безкоштовно, у вільний від 
занять час (відповідно до «Положення про відпрацювання пропущених 
занять та незадовільних оцінок у комунальному закладі « Костянтинівський
медичний коледж»).

6.1 Лекція
Лекція -  форма проведення навчального заняття, призначена для 

засвоєння теоретичного матеріалу. Перевага надається лекціям проблемним, 
оглядовим та концептуально-аналітичним. Лекція стає процесом, під час 
якого у студентів формуються знання, забезпечуються мотиваційний 
компонент і загально-орієнтований етап оволодіння знаннями.

Як правило, лекція охоплює основний теоретичний матеріал однієї або 
декількох тем навчальної дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою 
навчальною програмою дисципліни. У методичній комісії повинні 
зберігатися плани та тези всіх лекцій. Читання лекцій повинно плануватися, 
як правило, досвідченим викладачем. Лектор, якому доручено читати курс 
лекцій, зобов’язаний перед початком відповідного семестру подати на 
засідання методичної комісії складений ним конспект лекцій (авторський 
підручник, навчальний посібник), контрольні завдання для проведення 
підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою для 
даної навчальної дисципліни. Лектор, який читатиме курс лекцій вперше, 
повинен подати складений ним конспект лекцій. Бажаним є використання 
ілюстративного матеріалу під час лекції. Лектор зобов’язаний дотримуватися 
робочої навчальної програми щодо тематики та змісту лекційних занять, 
але є вільним в інтерпретації навчального матеріалу, формах і способах 
його викладення. Лекції проводяться у _ відповідно обладнаних 
приміщеннях-аудиторіях для однієї або більше академічних груп 
студентів. Можливе проведення лекцій одним викладачем у кількох гр)шах 
одночасно (на поток). Перевірка читання лекції здійснюється шляхом оцінки 
результатів навчання, вивчення думки студентів, аналізу результатів і якості 
самостійних робіт та практичних занять, які пов’язані з матеріалом лекції; 
відвідування занять головою методичної комісії та адміністрацією.

6.2 Практичне заняття
Практичне заняття -  форма навчального заняття, при якій викладач 

організує детальний розгляд студентами теоретичних положень конкретної 
теми навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 
застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно 
до сформульованих завдань.
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Практичне заняття проводиться зі студентами, кількість яких не 
перевищує половини академічної групи.

Практичні заняття проводяться в спеціально оснащених навчальних 
кімнатах, лабораторіях, операційних, перев'язочних, палатах біля ліжка 
хворого (біля ліжка хворого кількість студентів не більше 5-ти осіб).

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною 
програмою дисципліни. Календарний план практичних занять складається 
викладачем та затверджується головою методичної комісії на кожний семестр 
і затверджується заступником директора з навчальної роботи.

Проведення практичного заняття грунтується на попередньо 
підготовленому методичному матеріалі - тестах для виявлення ступеня 
оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі 
завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті. Вказані 
методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення 
практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни.

Практичне заняття у разі необхідності може включати перевірку 
початкового рівня знань (вмінь, навичок), постановку загальної проблеми 
викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань на 
засвоєння матеріалу і завдання на самопідготовку. Оцінки, одержані 
студентом на кожному практичному занятті, заносяться до журналу обліку 
відвідування занять та успішності студентів і враховуються під час 
визначення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Найбільш доцільними формами роботи з врахуванням рівня навчання і 
характеру предмета є:

-  з дисциплін природничого циклу: експериментальна, лабораторна 
робота, аналіз їх  результатів, оцінка медико-біологічних ситуацій, оцінка 
морфологічного субстрату, рішення нетипових навчальних задач з 
недостатньою чи надмірною інформацією;

-  з клінічних дисциплін пропедевтичного профілю: відпрацювання 
навичок обстеження хворого на фантомах та манекенах, проведення 
досліджень, оцінка їх результатів, рішення ситуаційних задач, робота в 
маніпуляційній, робота в перев'язочній, гіпсовій тощо;

-  з інших клінічних дисциплін: курація хворих, написання історії 
хвороби, розробка діагностичних, лікувальних і тактичних алгоритмів, 
засвоєння навичок роботи на діагностичній і лікувальній апаратурі, участь в 
обстеженнях, засвоєння реанімаційних заходів на тренажерах, участь в роботі 
бригад швидкої допомоги;

-  з дисциплін хірургічного профілю додатково: робота в перев'язочній, 
операційній, у пологовій залі;

-  з гігієнічних дисциплін: лабораторні дослідження, проведення 
інструментальних досліджень, аналіз їх результатів, рішення ситуаційних 
задач, санітарний опис об'єкту, оцінка стану здоров'я населення, складання 
планів цільових програм, оцінка стану навколишнього середовища (повітря, 
ґрунту, води, умов праці тощо). З епідеміології -  оцінка результатів 
епідемічного аналізу, складання плану протиепідемічних заходів, планів 
вакцинації тощо.
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6.3 Лабораторне заняття
Лабораторне заняття -  форма навчального заняття, на якому студент 

під керівництвом викладача особисто проводить натурні та імітаційні 
експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 
теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних 
навичок роботи з хімічними, медичними та біологічними препаратами, 
лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, 
комп’ютерними програмами, вимірювальною апаратурою, методикою 
експериментальних досліджень у конкретній галузі.

Лабораторне заняття проводиться зі студентами, кількість яких не 
перевищує половини академічної групи. Заміна лабораторних занять іншими 
видами навчальних занять, як правило, не дозволяється.

Лабораторні заняття проводяться в спеціально обладнаних навчальних 
лабораторіях. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою 
навчальною програмою дисципліни.

Календарний план проведення лабораторних робіт розробляється 
методичною комісією на навчальний рік і затверджується 
заступником директора з навчальної роботи. Для проведення лабораторних 
робіт методична комісія розробляє методичні рекомендації для викладача і 
методичні вказівки для студентів з організації занять (можуть розроблятись 
і інші методичні документи). Лабораторне заняття включає проведення 
поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної 
лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття, оформлення 
індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.

Оцінка за лабораторну роботу виставляється в журнал обліку 
відвідування занять та успішності студентів і враховується під час 
визначення підсумкової оцінки з дисципліни.

6.4 Семінарське заняття
Семінарське заняття — вид навчального заняття, на якому викладач 

організує дискусію з попередньо визначених проблем за конкретною 
темою. Студенти, як правило, готують тези виступів на підставі індивідуально 
виконаних завдань (рефератів).

Перелік тем семінарських занять визначається робочою навчальною 
програмою дисципліни. Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або 
навчальних кабінетах з однією академічною групою.

На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені 
студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, вміння формулювати 
та відстоювати свою позицію тощо. Одержані студентом оцінки на 
семінарському занятті враховуються під час визначення семестрової 
оцінки з даної навчальної дисципліни.

6.5 Індивідуальне навчальне заняття
Індивідуальне навчальне заняття — форма навчального заняття, яке 

проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня підготовки та 
розкриття індивідуальних творчих здібностей, або через необхідність
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відпрацювання пропущених занять. Індивідуальні навчальні заняття 
організуються за окремим графіком, затвердженим завідувачем відділенням 
та узгодженим з головою методичної комісії, з , урахуванням 
індивідуального плану студента і можуть охоплювати частину або повний 
обсяг занять з однієї навчальної дисципліни, а в окремих випадках -  
повний обсяг навчальних занять для конкретного освітньо- 
кваліфікаційного рівня за окремим наказом директора за поданням 
завідувача відділенням для конкретного студента.

Види індивідуальних навчальних занять, їх обсяг, форми та методи 
проведення, форми та методи поточного і підсумкового контролю (крім 
державної атестації) визначаються індивідуальним навчальним планом 
студента.

Проведення індивідуальних навчальних занять викладачами методичної 
комісії фіксується в журналі обліку індивідуальних занять викладачів 
методичної комісії.

6.6 Консультація
Консультація -  форма навчального заняття, коли студент отримує від 

викладача відповіді на конкретні питання або пояснення окремих теоретичних 
положень чи їхнього практичного використання. Консультація може бути 
індивідуальною або проводитись для групи студентів. Під час 
підготовки до екзаменів чи підсумкових занять проводяться групові 
консультації.

Протягом семестру консультації з навчальних дисциплін проводяться за 
визначеним методичною комісією розкладом із розрахунку відповідного
часу, що планується на консультації з певної навчальної дисципліни. Обсяг 
часу, відведений педагогічному працівнику для проведення консультацій з 
конкретної дисципліни, визначається робочим навчальним планом.

6.7 Позааудиторна самостійна робота студентів
Позааудиторна самостійна робота студентів є основним засобом 

засвоєння навчального матеріалу у вільний від аудиторних занять час.
Позааудиторна самостійна робота студента включає: опрацювання 

навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань (написання історії 
хвороби, підготовка реферату, вирішення ситуаційних задач тощо), науково- 
дослідну роботу тощо.

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента денної 
форми навчання, регламентується навчальним планом і повинен складати від 
1/3 до 2/3 від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення 
конкретної дисципліни, з урахуванням того, що загальне тижневе навчальне 
навантаження студента складає 45 годин.

Зміст самостійної роботи студента за конкретною дисципліною 
визначається робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, 
завданнями та вказівками педагогічного працівника.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально- 
методичного забезпечення, передбаченою робочою навчальною програмою
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дисципліни: підручниками, навчальними та методичними посібниками, 
конспектами лекцій, збірниками завдань, практикумами, комплектами 
індивідуальних семестрових завдань, методичними рекомендаціями з 
організації самостійної роботи та виконання окремих завдань, електронними 
та іншими навчально-методичними матеріалами.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні 
передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для 
самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та 
професійна монографічна і періодична література.

Самостійна робота студента з вивчення навчального матеріалу з 
конкретної дисципліни може проходити в бібліотеці коледжу, навчальних 
кабінетах, комп’ютерних класах, лабораторіях, лікарнях, поліклініках, 
гуртожитках, а також в домашніх умовах.

Для забезпечення належних умов роботи студентів, у разі необхідності, ця 
робота здійснюється за попередньо складеним на відділенні графіком, що 
гарантує можливість індивідуального доступу студента до необхідних 
дидактичних і технічних засобів загального користування. Графік доводиться 
до відома студентів на початку навчального семестру.

При організації самостійної роботи студентів з використанням 
складного обладнання, установок, інформаційних систем забезпечується 
можливість одержання необхідної консультації або допомоги з боку 
викладачів або лаборантів.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений для засвоєння студентом 
у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 
разом з навчальним матеріалом, що вивчався під час аудиторних 
навчальних занять.

6.8 Практична підготовка студентів коледжу
Практична підготовка студентів коледжу здійснюється шляхом 

проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях 
згідно з укладеними коледжем договорами.

Відповідно до навчальних планів підготовки молодших спеціалістів та 
графіку освітнього процесу виокремлюють:

1) навчальну практику під керівництвом викладача, яка проводиться 
як навчальні заняття впродовж навчального семестру (року);

2) виробничу практику, яка організовується для студентів невипускних 
курсів на на базах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, 
в санітарно-епідеміологічних станціях, фармацевтичних установах після 
закінчення семестру;

3) переддипломну практику, яка організовується для студентів 
випускних курсів безпосередньо перед державним кваліфікаційним іспитом.

Керівники лікувально-профілактичних та фармацевтичних установ 
зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження 
практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки 
безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.
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Практика є обов’язковим компонентом програми підготовки фахівців 
певного освітньо-кваліфікаційного рівня. Мета практики -  набуття студентами 
професійних навичок і вмінь для подальшого використання їх у реальних 
виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої 
знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Практика 
проводиться відповідно до діючих програм і Положення про практику у 
строки, передбачені навчальним планом. Практика передбачає безперервність 
та послідовність її проведення під час одержання необхідного обсягу 
практичних знань і умінь відповідно до різнихосвітньо-кваліфікаційних рівнів.

Зміст і послідовність проходження практики визначаються програмами 
практики, які розробляються відповідними методичними комісіями, 
заступником директора з виробничої роботи коледжу, центральним 
методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України.

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під 
організаційно-методичним керівництвом викладача коледжу та спеціаліста з 
даного фаху.

На кожному етапі практики програми мають рекомендації щодо видів і 
форм перевірки рівня знань, умінь, навичок, якими студенти повинні 
оволодіти. Ці вимоги об’єднуються також і в наскрізній програмі.

Практика проводиться на клінічних базах практики, які відповідають 
вимогам програми практики. Заступником директора з виробничої роботи 
коледжу проводиться підготовча робота:

- організація опрацювання профільними методичними комісіями 
відповідних програм практики, форми обліку роботи студентів на практиці та 
форми підсумкового контролю;

- опрацювання графіка проходження практики з конкретних дисциплін 
(послідовність, терміни тощо);

- за узгодженням з головами методичних комісій призначення керівників 
виробничої практики на базах практики (оформлення відповідним наказом 
директора);

- укладення договорів з відповідними лікувально-профілактичними 
закладами про проходження практики студентами;

- організація обстеження студентів для допуску їх до роботи в закладах 
охорони здоров’я;

- проведення нарад з керівниками відповідних лікувально-профілактичних 
закладів з питань організації і забезпечення керівництва практикою;

- інструктажі з викладачами і студентами;
- до кожного студента доводиться програма виробничої практики і 

зразки звітних документів, зокрема шляхом розміщення їх на сайті коледжу;
- поточна перевірка проходження студентами виробничої практики; - 

організація підсумкового контролю виробничої практики;
- оформлення навчальної документації (відомості, залікові книжки) та 

передача її завідувачам відділень;
- оформлення та передача заступнику директора з навчальної роботи 

звіту про результати проходження студентами виробничої практики.
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Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики 
забезпечують відповідні методичні комісії. До керівництва 
практикою студентів залучаються досвідчені педагогічні працівники.

Загальне керівництво практикою здійснює керівник практики від
коледжу, який призначається наказом директора та керівник від закладу
охорони здоров я, який призначається цим закладом. Контроль за
проведенням практики здійснює заступник директора з виробничої роботи 
коледжу.

Коледж зобов язаний надати закладам, що визначені базами практики, за
два місяці до початку практики — програму практики, а за тиждень —
визначений наказом по коледжу поіменний список студентів, які будуть
проходити практику, та прізвища керівників практики зі складу викладачів 
коледжу.

Крім того, протягом проходження студентами практики коледж має 
забезпечувати додержання ними та керівниками практики (викладачами 
коледжу) вимог щодо трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку 
закладів охорони здоров’я, санітарно-протиепідемічного режиму, 
протипожежної безпеки приміщень, норм охорони праці та безпечної 
життєдіяльності тощо, а також своєчасно реагувати на повідомлення щодо їх 
порушення.

В останній день практики комісія у складі керівника виробничої 
практики від коледжу та від лікувально-профілактичної установи 
проводять диференційний залік за затвердженою методикою. Керівники 
практики приймають і перевіряють звіти студентів, складають 
характеристику, що характеризує їхню роботу на базі. Загальна форма 
звітності студента за практику — письмовий звіт (щоденник практики, та 
цифровий звіт), підписаний і оцінений безпосереднім керівником від бази 
практики та керівником від коледжу. Звіт має містити відомості про виконання 
студентом усіх розділів програми практики. Письмові звіти зберігаються у 
заступника директора з виробничої роботи.

Середній бал за практику вноситься в заліково-екзаменаційні 
відомості відділом виробничої практики і враховується стипендіальною 
комісією для призначення стипендії.

Студенту, який не виконав програму практики, може бути надано право 
проходження практики повторно в серпні. Студент, який отримав негативну 
оцінку та не пройшов практику, — відраховується з коледжу на підставах, 
визначених чинним законодавством.

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях методичних 
комісій та педагогічної ради.

7. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку у 

процесі навчання. Вони визначають відповідність рівня набутих студентами 
знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів вищої освіти.

Оцінювання навчальних досягнень студентів за всіма видами навчальних 
робіт проводиться за 12-бальною і 5-бальною шкалами.
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7.1 Рівні та види контролю
Рівні контролю навчальних досягнень студентів За

рівнями контролю розрізняють:
- самоконтроль,
- на рівні методичної комісії,
- незалежний тестовий,
- директорський,
- міністерський.
Самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості 

засвоєння навчального матеріалу з конкретної дисципліни (розділу, теми). З 
цією метою в навчальних посібниках для кожної теми (розділу), а також у 
методичних рекомендаціях передбачаються завдання для самоконтролю. 
Більша ефективність самоконтролю забезпечується спеціальними програмами 
самоконтролю та самооцінки, які є складовими частинами електронних 
підручників та автоматизованих навчальних курсів.

Контроль на рівні методичної комісії проводиться з метою оцінки 
рівня підготовки студентів з дисципліни на різних етапах її вивчення, як 
правило, викладачами даної дисципліни і здійснюється у вигляді вхідного 
(у разі необхідності), поточного, рубіжного та підсумкового контролю. 
Організовується головою методичної комісії або іншими 
уповноваженими особами. Може бути у формі тестування, контрольних 
завдань, замірів практичних навичок.

Незалежний тестовий контроль є рівнем зовнішнього контролю, 
призначеного для перевірки якості освітнього процесу на методичних 
комісіях, порівняння ефективності навчання студентів. Організовується, як 
правило, заступником директора з навчальної роботи або завідувачем 
відділенням. Форми проведення -  семестрове електронне тестування в 
системі «Асіст», тестування на паперових носіях інформації.

Директорський та міністерський контроль є різними рівнями 
зовнішнього контролю, призначеного для перевірки якості навчального 
процесу на методичних комісіях, порівняння ефективності навчання 
студентів. Форми проведення - контрольні роботи.

Зовнішній контроль усіх рівнів, на відміну від контролю на методичних 
комісіях, проводиться вибірково (в окремих навчальних групах), тільки 
письмово і, як правило, є відстроченим контролем. Особливою формою 
зовнішнього контролю є опитування студентів щодо якості освітнього 
процесу, яке проводиться відповідно до окремого положення.

• Види контролю
В освітньому процесі використовуються такі види контролю:
- вхідний,
- поточний,
- етапний (рубіжний, тематична атестація),
- підсумковий,
- відстрочений.
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7.1.1 Вхідний контроль
Вхідний контроль може проводитись, але не є обов’язковим, перед 

вивченням нового курсу з метою визначення рівня підготовки студентів з 
дисциплін, які забезпечують освоєння цього курсу.

Вхідний контроль може проводитись на першому занятті за 
завданнями, що відповідають програмі попередньої дисципліни. Результати 
контролю аналізуються на засіданнях методичних комісій із 
запрошенням викладачів, які викладали дисципліну, що забезпечуватиме 
наступну, або спільних засіданнях двох методичних комісій. За 
результатами вхідного контролю можуть бути розроблені заходи з надання 
індивідуальної допомоги студентам, коригування освітнього процесу.

7.1.2 Поточний контроль
Поточний контроль проводиться педагогічними працівниками на всіх 

видах аудиторних занять. На практичних заняттях він є обов’язковим 
(студент повинен отримати оцінку з кожної теми). Основне завдання 
поточного контролю -  перевірка рівня підготовки студентів до виконання 
конкретної роботи, повноти та якості засвоєння студентами навчального 
матеріалу за темами. Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних 
робіт за різними формами поточного контролю виставляється до журналу 
обліку роботи академічної групи та викладача (навчального журналу) після 
кожного контрольного заходу. Внесення даних поточної успішності в 
журнал завершується до початку екзаменаційної сесії.

Повторне складання контрольних заходів поточного контролю на 
вишу кількість балів заборонено.

Основна мета поточного контролю -  забезпечення зворотного зв ’язку 
між викладачами та студентами у процесі навчання, забезпечення управління 
навчальною мотивацією студентів. Інформація, одержана при поточному 
контролі, використовується як педагогічним працівникам -  для коригування 
методів і засобів навчання, так і студентами -  для планування самостійної 
роботи. Під час оцінювання засвоєння кожної теми практичного заняття 
студенту виставляються оцінка, яка враховує всі види робіт, передбачені 
методичною розробкою для вивчення теми.

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або 
письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, виступів 
студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, у формі 
комп’ютерного тестування тощо. Форми проведення поточного контролю та 
критерії оцінки рівня знань визначаються відповідною методичною комісією.

Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною 
інформацією для визначення оцінки під час проведення заліку і враховуються 
педагогічним працівником для визначення підсумкової екзаменаційної 
оцінки з даної дисципліни.

• Оцінювання самостійної роботи студентів
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 
відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну
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роботу, перевіряється під час підсумкового контролю (диференційованого 
заліку чи екзамену).

7.1.3 Етапний (рубіжний) контроль
Етапний (рубіжний) контроль передбачає оцінку знань, умінь і 

навичок студентів з пройденого матеріалу. Етапний контроль знань студентів 
проводиться, як правило, на практичних заняттях. Підготовка до подібних 
занять допомагає студенту систематизувати накопичені знання і вміння за

звітний період та сформувати цілісну картину того чи іншого 
розділу предмета. Більш того він передбачає необхідність повторення 
пройденого матеріалу, а отже сприяє кращому запам'ятовуванню дисципліни.

Формами етапного (рубіжного) контролю знань студентів можуть бути -  
усне опитування, письмові контрольні роботи, комп'ютерне тестування, 
семінари і т.д. Етапний (рубіжний) контроль доцільно використовувати, якщо 
на вивчення дисципліни передбачено більше 50 годин на практичні 
заняття.

Етапний (рубіжний) контроль, як правило, повинен охоплювати не 
менше 4-5 пройдених тем занять. Крім того, кожний наступний етапний 
(рубіжний) контроль повинен включати питання (не більше 20-30% питань), 
які були включені в попередній або попередні етапні (рубіжні) контролі.

7.1.4 Тематична атестація
Аналогом етапного (рубіжного) контролю є тематична атестація -  

логічно завершена частина теоретичного та практичного навчального 
матеріалу з окремої навчальної дисципліни (розділу навчальної дисципліни). 
Кожна тематична оцінка може включати теоретичні, практичні й лабораторні 
заняття, завдання для самостійної роботи, письмові контрольні роботи тощо. 
Всі види робіт, що виконуються студентами, повинні бути відображені в 
робочій навчальній програмі дисципліни.

Письмові контрольні роботи, передбачені робочою навчальною 
програмою дисципліни, можуть бути різними за формою: тести, розгорнута 
відповідь на питання, розв’язання задач, написання есе тощо. Рекомендується 
проводити не більше однієї письмової контрольної роботи в навчальний 
день.

Кількість тематичних атестацій визначається у робочій навчальній 
програмі з дисципліни. Бажано, щоб усі тематичні атестації дисципліни були 
відносно рівнозначними за об’ємом навчальних годйн.

Перелік робіт (завдань), які студент зобов’язаний виконати за семестр, 
критерії їх оцінювання визначаються робочою навчальною програмою 
дисципліни і доводяться до відома студентів на початку семестру.

За рішенням методичної комісії студент може отримати заохочувальні 
бали за участь у роботі науково-практичних конференцій та олімпіад, 
підготовку публікацій тощо.

Студенти повинні бути ознайомлені з результатами тематичних 
атестацій до початку підсумкового семестрового контролю. Завдання
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тематичного та семестрового контролю та контрольні роботи зберігаються в 
методичній комісії протягом року.

Тематична атестація з загальноосвітніх дисциплін відбувається 
автоматично, без проведення контрольних робіт і виставляється в навчальний 
журнал як середньоарифметичний результат поточних оцінок за розділ.

При оцінюванні навчальних досягнень студентів з циклу загальноосвітніх 
дисциплін тематичний бал є обов’язковим. Тематична оцінка 
виставляється до навчального журналу в колонку з надписом 
Тематична без дати як середня арифметична поточних оцінок. Кількість 
тематичних оцінювань залежить від рівня змісту освіти (рівень стандарту, 
академічний, профільний) і приблизно відповідає числу вивчених розділів. 
Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Детальна інформація щодо оформлення тематичної атестації з 
загальноосвітніх предметів у навчальному журналі міститься в «Інструкції з 
ведення навчальних журналів комунального закладу «Костянтинівський 
медичний коледж».

7.1.5 Директорські контрольні роботи
Директорські контрольні роботи є формою поточного контролю. 

Результати оцінювання директорських контрольних робіт порівнюються з 
оцінюванням досягнень студентів у навчальному журналі.

Директорські контрольні роботи виконують студенти 1-4 курсів кожної 
спеціальності. Директорські контрольні роботи виконуються у навчальний 
час. Графік проведення директорських контрольних робіт складається 
навчально-методичним відділом і затверджується директором. Студенти не 
пізніше, ніж за три дні повинні бути ознайомлені з графіком проведення 
директорських контрольних робіт і прикладами завдань.

За дорученням методичної комісії педагогічні працівники розробляють не 
менше 5 комплектів завдань і зразків відповідей, критерії оцінювання робіт. 
Всі матеріали для директорських контрольних робіт затверджуються на 
засіданнях циклових комісій та методичної комісії відповідного профілю. 
Зміст, обсяг, структуру та форму контрольної роботи визначає циклова 
комісія. За формою така робота може бути тестом, розгорнутою відповіддю 
на питання, комбінованим завданням тощо.

Методична комісія надає до навчально-методичного відділу не менше 4-х 
комплектів матеріалів для директорської контрольної роботи в друкованому 
та електронному вигляді не пізніше, ніж за два тижні до проведення роботи. З 
матеріалів, що надали методичні комісії, навчально-методичний відділ 
формує завдання для директорської контрольної роботи для кожної 
спеціальності.

Роботи виконуються на спеціальних бланках. Норма часу на 
проведення директорської контрольної роботи складає до 2 академічних 
годин. Директорська контрольна робота вважається виконаною, якщо на 
ній були присутні не менше, ніж 80 відсотків студентів. У іншому 
випадку результати роботи анулюються і призначається повторна контрольна 
робота. Перевірка контрольних робіт здійснюється двічі: перший раз -
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викладачем, який читає навчальну дисципліну в групі, вдруге, за 
дорученням адміністрації, -  викладачем, який читає цей предмет в 
паралельних гупах. Оцінки за директорську контрольну роботу 
виставляються за національною шкалою. Результати директорських 
контрольних робіт аналізуються навчально-методичним відділом, на 
засіданнях циклових комісій та педагогічної ради.

Керівник навчально-методичного відділу доповідає про результати на 
засіданні адміністративної ради. Виконані директорські контрольні роботи, 
завдання до них, зразки відповідей та критерії оцінювання зберігаються в 
методичних комісіях протягом 1 року. З метою накопичення інформації про 
результати освітньої діяльності викладачів в міжатестаційний період звіти- 
аналізи про виконання контрольних робіт за директорським текстом разом з 
відомостями зберігаються 5 років.

7.1.6 Підсумковий контроль
Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання 

студентів певного освітньо-кваліфікаційного рівня на проміжних або 
заключному етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль і 
державну атестацію студентів.

Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення усіх 
тем семестра. До підсумкового контролю допускаються студенти, які 
відвідали усі передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні 
навчальні заняття та отримали за кожну тему позитивну оцінку. Студенту, 
який з поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, 
дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до визначеного 
терміну. Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і 
включати перевірку теоретичної та практичної підготовки.

Семестрова оцінка з дисципліни, яка не завершена в даному семестрі, 
визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної діяльності. 
Семестровою оцінкою дисципліни, яка завершується в семестрі 
диференційованим заліком, є оцінка підсумкового контролю, яка виставляється 
на останньому (контрольному) занятті при оцінюванні теоретичних 
знань та практичних навичок за білетами, складеними відповідно до 
переліку, визначених програмою дисципліни. Усі семестрові оцінки 
вносяться до системи «Деканат».

Якщо студент має багато невідпрацьованих пропусків і не виконав 
навчальної програми, у відповідну клітинку, замість оцінки за І чи II 
семестр виставляється н/а (не атестований) (див. таблицю №1)

Таблиця №1
II «Облік успішності та відвідування»

04О т
и £о

Прізвище, ім'я студента о
о
то

о
Ч
С

<Ц
<и
О

Александрова Ольга 5 3 4 4
Іванов Олександр н/а н н/а н/а
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Викладач зобов’язаний в останній день занять за своїм розкладом 
виставити семестрові оцінки. У разі неатестації студента він зобов’язаний 
поставити до відома завідувача відділенням і голову циклової комісії.

Семестрова оцінка виставляється до навчального журналу без дати, в 
колонку з надписом І семестр, II семестр. При оцінюванні дисциплін 
загальноосвітнього циклу семестрове оцінювання здійснюється як середнє 
арифметичне тематичних оцінок. Семестрова оцінка з загальноосвітніх 
дисциплін може підлягати коригуванню за визначеною нормативно- 
правовими актами процедурою (з предметів загальноосвітньої підготовки 
після колонки з написом «І семестр», «II семестр» слідує колонка 
«Скоригована»).

При оцінюванні навчальних досягнень студентів з циклу загальноосвітніх 
дисциплін річна оцінка виставляється до журналу в колонку з надписом 
Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення 
оцінки за II семестр. Річне оцінювання здійснюється на основі 
семестрових і коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атестації з дисциплін 
циклу загальноосвітньої підготовки здійснюється у колонку з надписом ДПА 
без зазначення дати. Так само в колонку з надписом Екзамен підлягає 
виставленню екзаменаційна оцінка з дисциплін соціально-гуманітарної, 
природничо-наукової та професійно-практичної підготовки.

На заняттях, де група ділиться на бригади чи підгрупи, записи ведуться 
індивідуально кожним викладачем, що веде підгрупу (бригаду).

Детальна інформація щодо виставлення семестрових оцінок наведена у 
«Положенні про екзамени і заліки у комунальному закладі 
«К остянтинівський медичний коледж» та «Інструкції з ведення 
навчальних журналів у Костянтинівському медичному коледжі».

• Семестровий контроль
Семестровий контроль - серія контрольних заходів, спрямованих на 

перевірку успішності студента в кінці семестру. Семестровий контроль 
проводиться у формах екзамену або диференційованого заліку з конкретної 
навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного 
навчальною та робочою навчальною програмою, і в терміни, встановлені 
навчальним планом.

Перелік іспитів та заліків семестрового контролю визначається 
робочим навчальним планом за фахом та зазначається у графіку навчального 
процесу на семестр чи на навчальний рік.

Семестровий контроль може проводитися в усній або у письмовій 
формах, а також шляхом тестування з використанням технічних засобів. 
Можливо поєднання різних форм контролю.

За результатами семестрового контролю (з урахуванням оцінки за 
виробничу практику, якщо така була в семестрі) стипендіальна комісія 
призначає стипендію студентам бюджетної форми навчання.
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•Диференційований залік
Диференційований залік - форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу за весь курс певної 
дисципліни виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних 
завдань. Семестровий залік з окремої дисциплін проводиться після 
закінчення її вивчення, до початку екзаменаційної сесії. Заліки приймаються 
педагогічними працівниками, які проводили практичні, семінарські та інші 
заняття в навчальній групі або читали лекції з даної дисципліни.

Диференційований залік не передбачає обов'язкову присутність 
студентів. Студент вважається допущеним до диференційованого заліку, 
якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з 
цієї навчальної дисципліни. Порядок і методика проведення диференційованих 
заліків затверджуються цикловими комісіями.

Залік виставляється: за результатами роботи студента в семестрі 
(оцінок поточного контролю); за результатами виконання ним залікової 
контрольної роботи або підсумкової співбесіди; за результатами усної 
(письмової) відповіді на білет.

Залік складається студентами на останньому (переважно практичному) 
занятті, згідно з розкладом занять, який затверджується директором та 
відповідно до календарно-тематичного плану викладача, затвердженого 
заступником директора з навчальної роботи. Відхилення від розкладу 
неприпустимо. Напередодні заліку можливе тестування студентів за весь 
курс даної дисципліни. Організацію і контроль об’єктивності тестування 
здійснює голова методичної комісії. Результати тестування враховуються 
при виставленні оцінки за диференційований залік. Норма часу на 
проведення семестрового заліку в письмовій формі складає до 2-х годин на 
академічну групу.

Кількість диференційованих заліків протягом однієї залікової сесії не 
повинна перевищувати 6-ти.

Матеріали диференційованих заліків: білети (завдання), критерії 
оцінювання, залікові роботи студентів зберігаються на цикловій комісії 
протягом одного року.

Екзаменаційна сесія проводиться у терміни, визначені робочим 
навчальним планом і затвердженим графіком освітнього процесу, за окремим 
розкладом. Час і місце проведення екзамену дозволяється змінювати тільки 
за погодженням із завідувачем відділення та навчально-методичним відділом 
коледжу.

• Екзамен
Екзамен - форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу за весь курс окремої навчальної 
дисципліни, що проводиться як контрольний захід. Екзамени складаються 
студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених навчальним планом. 
Розклад екзаменаційної сесії готується завідувачем відділення, на якому 
навчаються студенти відповідного напряму підготовки (спеціальності),
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погоджується навчально-методичним відділом, затверджується заступником 
директора з навчальної роботи і доводиться до відома викладачів й студентів 
не пізніше, як за місяць до початку сесії.

На підготовку студентів до кожного екзамену планується не менше 3-х 
днів. Кількість екзаменів у кожному семестрі не повинна перевищувати 5. 
Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація.

За поданням завідувача відділення директор своїм наказом може 
визначати індивідуальні терміни складання екзаменів студентам у зв’язку з 
поважними причинами (хвороба, сімейні обставини, відрядження тощо), що 
підтверджені документально. Таким студентам заступником директора з 
навчальної роботи за поданням завідувача відділенням видається «Дозвіл на 
дострокову здачу сесії». Наказом про відтермінування сесії таким студентам 
може встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) 
тривалістю не більше двох тижнів з початку наступного навчального 
семестру.

Іспити приймають екзаменатори, які затверджуються наказом директора, 
за поданням голів методичних комісій.

Порядок і методика проведення екзаменів, зміст, обсяг, структура, 
форма екзаменаційної (залікової) роботи, система і критерії її оцінювання 
визначаються педагогічними працівниками методичної комісії і 
затверджуються на її засіданні. За формою така робота може бути тестом, 
есе, розгорнутою відповіддю на питання, розв’язком задач, комбінованим 
завданням тощо. Екзаменаційні білети (завдання) і критерії оцінювання є 
обов’язковою складовою навчально-методичного комплексу дисципліни.

Норма часу на проведення екзамену в письмовій формі складає до 3-х 
годин на академічну групу. На проведення семестрового екзамену в усній 
формі відводиться 20 хвилин на кожного студента.

При проведенні іспиту екзаменатор повинен мати таку документацію:
-  затверджені заступником директора з навчальної роботи та головою 

методичної комісії (із зазначенням номера протоколу та дати засідання 
методичної комісії) екзаменаційні білети (контрольні завдання);

-  відомість успішності студентів, підписану завідувачем відділення. 
Відомість успішності студентів викладач отримує у завідувача 
відділенням напередодні або в день проведення екзамену.

Присутність на екзаменах або заліках сторонніх осіб без дозволу 
директора або заступника директора з навчальної роботи не допускається.

Відмова студента виконувати контрольне завдання атестується як 
незадовільна відповідь. Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних 
причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

Студент повинен бути ознайомлений із результатами своєї екзаменаційної 
(залікової) письмової роботи не пізніше, ніж через два робочих дні 
після її написання. Студент має право ознайомитися з перевіреною 
роботою і одержати пояснення щодо отриманої оцінки. При усній формі 
іспиту студент повинен бути ознайомлений із результатами іспиту в день 
його складання.
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В останній день залікової сесії (останній день навчальних занять у 
семестрі) завідувач відділенням аналізує стан академічної заборгованості за 
навчальними журналами та відомостями і здійснює вибірку студентів, які 
мають академічні забогованості з дисциплін, які вивчались у семестрі. З 
цього моменту внесення оцінок до навчального журналу викладачем 
можливе за наявності у нього «Дозволу на ліквідацію академічної 
заборгованості студента», підписаного заступником директора з навчальної 
роботи.

На підставі доповідної записки завідувача відділенням заступник 
директора з навчальної роботи розробляє проект наказу про допуск студентів 
до екзаменаційної сесії. До екзаменаційної сесії можуть бути допущені 
студенти, які не мають академічних заборгованостей за результатами 
семестрових оцінок і диференційованих заліків. Умовно допущеними до 
екзаменаційної сесії вважаються студенти, які мають 1-2 академічні 
заборгованості. До планової екзаменаційної сесії наказом директора не 
допускаються студенти, які за результатами семестрового оцінювання та 
дифзаліків мають академічні заборгованості більше, ніж з двох навчальних 
дисциплін. Для цієї категорії студентів викладачі розробляють графік 
відпрацювань у канікулярний період. Завідувачі відділень контролюють 
процес відпрацювань і складають графік додаткової екзаменаційної сесії. 
Усі академічні заборгованості (семестрові оцінки, диференційовані заліки, 
екзамени) мають бути погашені до початку наступного семестру.

Повторне складання екзаменів. Повторне складання екзамену 
(заліку) допускається тільки у разі одержання незадовільної оцінки і не 
більше двох разів з кожної навчальної дисципліни: один раз викладачу, 
другий - комісії, яка створюється завідувачем відділення. Оцінка, виставлена 
комісією, є остаточною.

Студенти, які не з'явилися на екзамен без поважних причин, 
вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. Перескладання 
екзаменів (заліків) з метою підвищення оцінки не допускається.

У разі незадовільної оцінки повторне складання екзаменів (заліків) 
здійснюється тільки після закінчення екзаменаційної сесії протягом канікул.

Кожна циклова комісія у цей період повинна приймати відпрацювання та 
призначити два перескладання за укладеним завідувачем відділенням 
графіком.

Для ліквідації академічної заборгованості заступник директора видає 
письмовий дозвіл, який викладач після заповнення повертає завідувачу 
відділенням. Кінцевий термін оцінювання студента вказується в дозволі.

Студенти, які одержали під час екзаменаційно-залікової сесії, в тому 
числі й додаткової, більше двох незадовільних оцінок та двічі безуспішно 
використали свій шанс перездати навчальні дисципліни, відраховуються з 
коледжу.

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків вносяться до 
екзаменаційної відомості, системи «Деканат», залікової книжки, навчальної 
картки студента. У залікову книжку та відомість викладач записує повну 
кількість навчальних годин (аудиторних та самостійної роботи), кількість
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кредитів, кількість балів, а також оцінку за національною шкалою. У 
разі прийому екзаменів (заліків) комісією, екзаменаційно-залікову 
відомість підписують усі члени комісії. Матеріали контрольних заходів: 
екзаменаційні білети (завдання), критерії оцінювання, екзаменаційні 
(залікові) роботи зберігаються на цикловій комісії протягом одного року.

Результати семестрового контролю обговорюються на засіданнях 
методичних комісій, ради відділень, педагогічної ради коледжу і є одним 
із важливих чинників управління якістю освітнього процесу в коледжі.

7.1.7 Відстрочений контроль
Відстрочений контроль, або контроль збереження (виживання) знань, 

проводиться через деякий час після вивчення дисципліни. Цей вид контролю 
не впливає на результативність (оцінку) навчання студента і проводиться 
вибірково для вивчення стійкості засвоєних знань студентами, контролю 
якості освітнього процесу та удосконалення критеріїв оцінювання навчальних 
здобутків студентів.

Відстрочений контроль з певної навчальної дисципліни у формі «зрізу 
знань» або «зрізу практичних навичок» проводиться за розпорядженням 
директора, яким визначається персональний склад комісії, яка його 
проводить, і термін проведення (у семестрі, наступному за семестром, в 
якому студенти складали екзамен з цієї дисципліни). Групи, в яких 
проводяться «зрізи знань» (або «зрізи практичних навичок»), визначаються 
розпорядженням директора. В одній групі «зріз знань» проводиться не 
більше, ніж з двох дисциплін. «Зрізи знань» проводяться у позанавчальний 
час за комплектами завдань підсумкового семестрового контролю 
(екзаменаційними білетами), що були використані під час семестрового 
контролю. Графік проведення «зрізів знань» складається навчальним 
відділом і затверджується заступником директора з навчальної (або 
виробничої) роботи. Студенти не пізніше, ніж за три дні до проведення 
відстроченого контролю, повинні бути ознайомлені з графіком.

Методична комісія надає до навчально-методичного відділу комплекти 
матеріалів для «зрізу знань».

Роботи виконуються на спеціальних бланках. На проведення «зрізу 
знань» відводиться такий же час, як на виконання письмового завдання 
підсумкового семестрового контролю. Перевірку робіт здійснюють педагогічні 
працівники методичної комісії, на якій вивчалась дисципліна.

Оцінки виставляються в балах відповідно до затвердженої 
системи оцінювання підсумкового контролю.

Результати «зрізу знань» і «зрізів практичних навичок» аналізуються на 
засіданнях методичної комісії, адміністративної та педагогічної рад.

7.1.8 Державна атестація студентів
Державна атестація студентів проводиться державною екзаменаційною 

комісією після закінчення навчання за певним освітнім чи освітньо- 
кваліфікаційним рівнем. Основним завданням державної атестації є
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встановлення відповідності рівня та обсягу знань, умінь, інших 
компетентностей випускників, якості їхньої підготовки вимогам стандартів 
освіти.

Атестація здійснюється відкрито і гласно.
У коледжі проводиться держана атестація двох видів. Для студентів, які 

здобувають освіту молодшого спеціаліста на основі базової загальної 
середньої освіти, проводиться державна підсумкова атестація за рівнем 
поєної загальної середньої освіти. Її результати вносяться до атестату про 
повну загальну середню освіту, який видається випускнику коледжу разом з 
дипломом про вищу освіту. Детальна інформація щодо організації і 
проведення державної підсумкової атестації з загальноосвітніх предметів 
міститься у відповідному Положенні коледжу.

Метою державної атестації студента на здобуття вищої освіти є 
визначення фактичної відповідності його підготовки вимогам освітньо- 
кваліфікаційної характеристики.

Присвоєння кваліфікації молодшого спеціаліста здійснює державна 
кваліфікаційна комісія (ДКК), інших кваліфікацій - державна екзаменаційна 
комісія (ДЕК).

Державна атестація в коледжі здійснюється державною кваліфікаційною 
комісією (ДКК) після завершення навчання на певному освітньо- 
кваліфікаційному рівні. ДКК оцінює рівень науково-теоретичної і 
практичної підготовки випускників, вирішує питання про здобуття певного 
освітнього рівня, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа 
про вищу освіту.

Державна комісія створюється щорічно для кожної спеціальності, для 
всіх форм навчання і діє протягом календарного року. Залежно від кількості 
випускників може створюватися декілька державних комісій з напряму 
(спеціальності) або об’єднана комісія для споріднених спеціальностей.

До складу ДКК входять голова і члени комісії. Голова комісії 
призначається наказом директора департаменту охорони здоров’я Донецької 
облдержадміністрації на пропозицію директора коледжу з числа провідних 
спеціалістів відповідного профілю. Одна і та сама особа може бути 
головою ДКК в одному ВНЗ не більше трьох років підряд.

З метою проведення державної атестації студентів та присвоєння 
кваліфікації молодшого медичного спеціаліста щороку, не пізніше, ніж за 
місяць до проведення державних іспитів, на підставі наказу директора 
департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації, 
директором коледжу видається наказ про призначення голів державних 
кваліфікаційних комісій зі спеціальностей з числа провідних фахівців 
охорони здоров’я області.

До складу ДКК можуть входити: директор коледжу або заступник 
директора з навчальної роботи, завідувач відділенням, голови 
методичних комісій, викладачі випускних методичних комісій. До складу 
ДКК можуть також входити головні спеціалісти управління охорони 
здоров'я обласної (міської) державних адміністрацій за згодою. Наказом 
також призначається відповідальний секретар ДКК, який забезпечує
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ведення всієї документації (заповнення відомостей, залікових книжок ДКК, 
підготовка матеріалів для звіту голови ДКК).

При проведенні першої (стандартизованої) частини державного іспиту - 
тестового екзамену «Крок М» - до участі у роботі ДЕК залучаються 
представники Центру тестування при МОЗ України. У цьому разі вони 
користуються правами членів комісії.

Персональний склад членів ДКК і екзаменаторів затверджується 
наказом директора коледжу не пізніше, як за місяць до початку роботи 
комісії.

Робота ДКК проводиться у терміни, передбачені навчальними планами 
коледжу та графіком освітнього процесу на рік. Графік (розклад) роботи 
ДКК, узгоджений із головою комісії, затверджується заступником директора з 
навчальної роботи на підставі подання завідувача відділення і доводиться до 
загального відома не пізніше, як за місяць до початку проведення 
державної атестації випускників.

До складання державних екзаменів допускаються студенти, які 
виконали всі вимоги навчального плану.

Завідувачі відділень відповідних спеціальностей, голови ДКК та голови 
відповідних методичних комісій зобов'язані підготувати і подати до 
Комісії необхідні документи, підготувати необхідні екзаменаційні 
матеріали, обладнати приміщення для проведення обох частин іспиту 
(теоретичної і практичної).

До державної екзаменаційної комісії до початку екзаменів завідувачем 
відділення подаються такі документи:

- копія наказу директора про склад студентів, які допущені до 
державної атестації;

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану і 
отримані ними оцінки з навчальних дисциплін, практик.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка 
компетентностей професійно-практичної підготовки студентів з навчальних 
дисциплін, передбачених навчальним планом. Тривалість державного 
екзамену не повинна перевищувати 6 академічних годин за день. Форми і 
зміст завдань, розподіл балів між ними визначається випусковою 
методичною комісією та доводяться до відома студентів на початку 
семестру, в якому відбувається даний контрольний захід. Результати 
складання державних екзаменів оцінюються за 4-бальною шкалою.

Державна атестація випускників включає в себе: стандартизований 
тестовий державний іспит та практично-орієнтований державний іспит 
(комплексний кваліфікаційний екзамен).

На випускному курсі, напередодні практичного етапу державної 
кваліфікаційної атестації студенти спеціальності «Медсестринство» 
спеціалізації «Сестринська справа», «Акушерська справа», «Лікувальна 
справа» складають ліцензійний інтегрований іспит «Крок-М». Складання 
його є допуском до практичної частини державного іспиту -  
комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності з виставленням 
однієї оцінки. Дисципліни, що входять до комплексних кваліфікаційних
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екзаменів зі спеціальності, визначаються навчальними планами підготовки 
фахівців.

• Стандартизована тестова частина державного іспиту за фахом - 
«Крок М»

Стандартизований тестовий державний іспит -  це ліцензійний 
інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Положення про систему 
ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напряму 
«Медицина», затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 № 251, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.09.1998 за № 563/3003; 
наказу МОЗ України від 15.01.1999 № 7 «Про заходи щодо виконання 
наказу МОЗ України від 14.08.98 № 251 «Про затвердження Положення 
про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою 
напряму «Медицина», до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 
№ 1095(у редакції Постанови КМУ від 08.07.15 № 533)

Ліцензійні інтегровані іспити «Крок-М» є складовою частиною 
державної атестації.

Ліцензійний інтегрований іспит здійснюється Центром тестування 
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 
при МОЗ України (далі -  Центр тестування). Ліцензійний інтегрований іспит є 
стандартизованим засобом вимірювання рівня професійної компетентності 
фахівця. Майбутні фахівці рівня «молодший спеціаліст» складають один 
екзамен -  «Крок М».

«Крок М» є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за 
змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки молодших 
спеціалістів. «Крок М» є складовою державної атестації студентів і 
складається на випускному курсі.

Усі студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» результат 
«не склав», допускаються до інших етапів атестації (складання державних 
випускних іспитів). Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних 
іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, не 
отримують диплом про закінчення коледжу і можуть повторно скласти 
ліцензійний іспит «Крок М» за графіком Центру тестування при МОЗ 
України не раніше, ніж через рік протягом трьох років у будь-який 
наступний термін його проведення.

Студент, який не склав стандартизований тестовий державний екзамен 
«Крок-М», відраховується з коледжу і йому видається академічна довідка 
встановленого зразка.

Особа, яка не склала стандартизований тестовий державний екзамен 
«Крок-М» повторно, не допускається до подальших перескладань без 
проходження повторного навчання відповідно до нормативного змісту 
державної атестації.

• Практично-орієнтована частина державного іспиту -  
комплексний кваліфікаційний екзамен за фахом
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Нормативна форма державної атестації встановлюється у ГСВОУ 11 
“Галузевий стандарт вищої освіти України”. Нормативні форми державної 
атестації (державний екзамен) визначаються навчальним планом згідно з 
вимогами відповідної освітньо-професійної програми.

Державний комплексний кваліфікаційний екзамен включає перевірку 
теоретичних знань та рівня практичної підготовки фахівців за обраною 
спеціальністю. Результати визначаються оцінками “Відмінно”, “Добре”, 
“Задовільно”, “Незадовільно”.

Практично-орієнтований державний іспит перевіряє готовність 
випускника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої професійної 
діяльності (пацієнті, клієнті) або на моделі такого об'єкта (фантомі, муляжі, 
ситуаційному завданні тощо) виробничі функції, які неможливо оцінити 
методом стандартизованого тестування.

До складання практично-орієнтованого державного іспиту допускаються 
студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану зі 
спеціальності (напряму) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та не 
мають академічної та фінансової заборгованості.

Практично-орієнтований державний іспит проводиться з дисциплін, що 
зазначені у навчальному плані з відповідної спеціальності. Зміст практично- 
орієнтованого державного іспиту формується згідно з галузевим стандартом 
вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста» (ОПП) 
та галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика спеціаліста» (ОКХ) для відповідної спеціальності.

Переліки типових задач діяльності, умінь та навичок, що виносяться на 
практично-орієнтований державний іспит, ґрунтуються на вимогах ОКХ. 
Державні екзамени проводяться за білетами, складеними у повній 
відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною коледжем. 
Практично-орієнтований державний іспит у коледжі проводиться державною 
кваліфікаційною комісією (ДОК). Складання державних екзаменів проводиться 
на відкритому засіданні державної комісії за участю не менше половини її 
складу при обов’язковій присутності голови комісії.

Для підготовки до комплексного державного іспиту випускникам 
надається не менше 7-ми днів.

Метою практично-орієнтованого державного іспиту є оцінювання 
якості вирішення випускником типових задач діяльності й демонстрації 
відповідних умінь та навичок в умовах, що наближені до реальних. Іспит 
проводиться у спеціально обладнаних навчальних кабінетах. Під час 
екзамену у майбутніх фахівців напряму «Охорона здоров’я» оцінюються 
вміння кожного випускника збирати скарги та анамнез, проводити 
об'єктивне обстеження хворих, складати план обстеження, оцінювати 
результати лабораторних та інструментальних досліджень, установлювати та 
обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, визначати тактику лікування і 
догляду, вести медичну документацію, виконувати мануальні та інші 
навики.

Практично-орієнтований державний іспит складається з двох частин: 1) 
вирішення ситуаційних задач; 2) демонстрація основних умінь та навичок

34



згідно з вимогами ОКХ з використанням фантомів, муляжів, навчально- 
наочних матеріалів.

Тривалість складання студентом державного випускного- екзамену з 
дисципліни та інтервал між екзаменами в кожній групі мають відповідати 
існуючій нормативній базі.

Екзаменатори і члени ДКК оцінюють уміння та навички випускника та 
заносять оцінки до Протоколів проведення та оцінювання іспиту.

При оцінюванні результату комплексного практично-орієнтованого 
державного іспиту виставляються окремі оцінки з дисциплін, які входять до

•• {М* • • •комплексу. На їх1*'підставі, а також з урахуванням результатів «Крока М» 
(стандартизованого тестового контролю) виводиться одна оцінка за екзамен.

Кожен член ДКК оцінює підготовку студента, враховуючи повноту 
відповідей на питання. Підсумкову кількість балів визначають як середнє 
арифметичне кількості балів кожного члена ДКК.

Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні 
державного екзамену, а також про присвоєння випускнику відповідного 
освітнього рівня (кваліфікації) та видання йому державного документа про 
освіту (кваліфікацію) приймається державною комісією на закритому 
засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів 
комісії, котрі брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос 
голови є вирішальним.

Результати складання державних іспитів оголошуються у цей же день 
після оформлення протоколів засідання ДКК.

Усі рішення, прийняті на засіданні ДКК, заносяться до протоколу. 
Протоколи підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у 
засіданні. Книга протоколів зберігається в коледжі.

Протягом двох тижнів після закінчення роботи ДКК голова кожної 
ДКК подає директору коледжу звіт голови ДКК, в якому:

- характеризує рівень практичної підготовки випускників, рівень 
засвоєння ними умінь і навичок відповідно до вимог ОКХ, ОПП, навчального 
плану;

- аналізує і дає оцінку навчально-методичній роботі в коледжі, указує 
недоліки у роботі, які негативно позначаються на рівні підготовки 
випускників;

- характеризує роботу, яку провів коледж, відділення, окремі методичні 
комісії, з урахуванням зауважень і побажань, зроблених попередньою ДКК;

- дає рекомендації з питань удосконалення навчально-методичної 
роботи коледжу, відділення, окремих методичних комісій, спрямовані 
на підвищення якості підготовки випускників, добору екзаменаторів і 
членів ДКК та її роботи.

Звіти голів ДКК до початку наступного навчального року обговорюються 
на засіданні педагогічної ради коледжу, на підставі чого затверджується 
перелік конкретних заходів, спрямованих на поліпшення якості 
підготовки випускників, з урахуванням рекомендацій і пропозицій ДКК.

Детальна інформація щодо проведення комплексного кваліфікаційного 
екзамену зі спеціальності та оформлення протоколів міститься в «Положенні
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про проведення державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності в 
комунальному закладі «Костянтинівський медичний коледж».

8. ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ
Документ про вищу освіту державного зразка (диплом) видається 

коледжем тільки за акредитованою освітньою програмою.
Документи про вищу освіту державного зразка для осіб, які навчаються 

за державним замовленням, виготовляються коледжем та видаються за 
рахунок коштів державного бюджету, а для осіб, які навчаються за кошти 
фізичних або юридичних осіб, вартість документів про вищу освіту 
включається у вартість навчання. Гранична вартість документів про вищу 
освіту державного зразка та перелік інформації, яка повинна міститися у 
документі про вищу освіту, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі здобуття особою вищої освіти одночасно за двома спеціальностями 
(спеціалізаціями) коледж має право виготовляти та видавати подвійний 
диплом за зразком, визначеним педагогічною коледжу.

Інформація про видані дипломи вноситься коледжем до Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти.

Студенту, який виконав навчальний план з обраної спеціальності та 
склав державний іспит відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 
характеристики і освітньо-професійної програми підготовки, рішенням ДКК 
присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень і на основі 
рішення ДКК видається диплом.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 
75% навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з інших 
навчальних дисциплін -  оцінки «добре», склав державний іспит з оцінкою 
«відмінно», видається диплом з відзнакою.

Студент, який під час складання практично-орієнтованого державного 
іспиту отримав оцінку «незадовільно», відраховується з вищого навчального 
закладу і йому видається академічна довідка встановленого зразка.

Студент, який не склав практично-орієнтований державний іспит, 
допускається до повторного складання практично-орієнтованого державного 
іспиту один раз у наступний термін роботи ДКК протягом трьох років після 
закінчення коледжу.

Особа, яка не склала практично-орієнтований державний іспит 
повторно, не допускається до подальших перескладань без проходження 
повторного навчання відповідно до нормативного змісту державної 
атестації.

Студентам, які з поважної причини (документально підтвердженої) не 
складали у визначений термін державні іспити, директором коледжу може 
бути призначена додаткова дата складання державного іспиту (дата 
складання стандартизованого тестового державного іспиту повинна бути 
узгоджена з Центром тестування) протягом терміну роботи ДКК. Директором 
коледжу також може бути продовжений строк навчання до наступного
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терміну роботи державної комісії із складанням державого екзамену, але не 
більше, ніж на один рік.

Перелік дисциплін, що виносяться на державний екзамен, для осіб, які не 
склали ці екзамени, визначається навчальним планом, який діяв у рік 
закінчення студентом теоретичного курсу.

9. ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ

Оцінювання -  це один із завершальних етапів навчальної діяльності 
студента та визначення успішності навчання. Процедура та методика 
оцінювання суттєво впливають на остаточні результати, на можливість 
аналізу та на статистичну достовірність оцінок. Тому під час оцінювання 
викладачами коледжу надається перевага стандартизованим методам: 
тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за 
процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до 
реальних.

За змістом переважно оцінюються досягнення студентом визначених 
результатів навчання, зокрема рівень сформованості знань, вмінь, навичок 
та компетенцій, що визначені в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці та 
зазначені у навчальній програмі відповідної навчальної дисципліни.

У коледжі застосовуються 4-бальна, 12-бальна та двобальна 
(«зараховано» / «не зараховано») шкали оцінювання. Остання застосовується 
тільки при оцінюванні навчальних досягнень студентів, які за станом 
здоров’я займаються в спеціальній медичній групі з фізичного виховання 
(фізичної культури). Знання студентів, які навчаються в коледжі за освітньо- 
професійними програмами молодшого спеціаліста оцінюються за 4-бальною 
шкалою («5» - "відмінно", «4» - "добре", «З» - "задовільно", «2» - 
"незадовільно"). Студенти, які разом з дипломом молодшого спеціаліста 
здобувають у коледжі підготовку за рівнем загальної повної середньої освіти з 
загальноосвітніх предметів, оцінюються за 12-бальною шкалою навчальних 
досягнень (1-3 бали -  початковий рівень, 4-6 балів -  середній рівень, 7-9 
балів -  достатній рівень, 10-12 балів -  високий рівень).

Студенти, які отримали в навчальному журналі відмітки про пропуск 
заняття («н») -  поважний або неповажний - відпрацьовують пропущені 
заняття впродовж двох тижнів за індивідуальним графіком, затвердженим 
завідувачем відділенням. Відпрацюванню в такому ж порядку підлягають усі 
незадовільні оцінки: за 4-бальною шкалою оцінювання студент має в 
двотижневий термін перездати усі «2», за 12-бальною шкалою оцінювання 
студент має в двотижневий термін перездати усі «1», «2», «З». Облік 
відпрацювань та поважності пропусків веде керівник групи та особисто 
завідувач відділенням в індивідуальному зошиті студента.

Детальна інформація щодо відпрацювань пропущених занять і 
незадовільних оцінок міститься в «Положенні про відпрацювання пропущених 
занять і незадовільних оцінок у комунальному закладі «Костянтинівський
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медичний коледж» та «Інструкції з ведення навчальних журналів у 
Костянтинівському медичному коледжі».

При внесенні до атестату оцінок з предметів, які за навчальними 
планами підготовки інтегруються з загальноосвітнього циклу в ОПП 
підготовки молодшого спеціаліста, здійснюється конвертація 4-бальної 
шкали в 12-бальну. Переведення відбувається за верхнею межею («5» 
конвертується в «12», «4» - в «9», «З» - в «6», «2» - в «З»).

З метою об’єктивної оцінки теоретичної і з практичної підготовки 
студентів кожна методична комісія розробляє і щороку перезатверджує 
до початку навчального року критерії оцінювання навчальних 
досягнень студентів з кожної навчальної дисципліни. Оцінювання 
загальноосвітніх дисциплін відбувається за критеріями, затвердженими МОН 
України.

10. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА вимоги до НИХ
Учасниками освітнього процесу в коледжі є: педагогічні працівники; 

здобувачі вищої освіти; фахівці-практики, які залучаються до освітнього 
процесу на освітньо-професійних програмах; інші працівники коледжу 
(категорійні спеціалісти, лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, 
методисти тощо). До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.

10.1 Педагогічні працівники
Педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем роботи у 

коледжі провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність.
Вимоги до кваліфікації та обов’язки викладацького складу
До кваліфікації викладацького складу, який бере участь у викладанні 

навчальних дисциплін нормативної частини змісту навчання, висувається ряд 
вимог, в тому числі вимоги до фаху за дипломом про вищу освіту, до 
наукової спеціальності за дипломом про отримання наукового ступеня, до 
кафедри, на якій отримано диплом про вчене звання, до професійної 
підготовки за сертифікатом або свідоцтвом про післядипломну освіту, до 
стажу попередньої практичної, наукової та педагогічної діяльності.

Викладач коледжу повинен мати вищу освіту (без вимог до стажу 
педагогічної роботи), проявляти високий професіоналізм, досконало володіти 
ефективними формами, методами організації навчально-виховного процесу, 
мати комп’ютерну грамотність, досягати вагомих результатів у 
педагогічній діяльності, відзначатися загальною культурою, високими 
моральними якостями, бути прикладом для наслідування.

Основними посадами педагогічних працівників у коледжі є викладач і 
методист.

Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з 
посади директором коледжу. Педагогічні працівники кожні п’ять років 
проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність 
працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, 
педагогічні звання.
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Особа у коледжі не може одночасно займати дві та більше посад, що 
передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій.

Педагогічні працівники коледжу зобов’язані:
1) забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і 

методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за 
спеціальністю;

2) підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;
3) сумлінно виконувати обов’язки, покладені на них посадовими 

інструкціями, вільно володіти сучасними комп’ютерними технологіями;
4) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 

осіб, які навчаються в коледжі, прищеплювати їм любов до України, 
виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до державних 
символів України;

5) розвивати в осіб, які навчаються в коледжі, самостійність, ініціативу, 
творчі здібності, високі норми загальнолюдської моралі та деонтології;

6) дотримуватися Статуту коледжу, законів України про освіту, про 
працю, інших нормативно-правових актів.

Робочий час педагогічних працівників
Розрахунок робочого часу педагогічних працівників проводиться 

відповідно до навчальних планів спеціальностей, затверджених МОЗ 
України, контингенту студентів та наказу МОН України від 07.08.2002 № 450 
«Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 
переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи 
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів». 
Норми часу для розрахунку обсягу навчальної роботи є 
обов’язковими, змінювати ці норми або додавати інші види навчальної 
роботи неприпустимо.

Для педагогічних працівників установлюється шестиденний робочий 
тиждень. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи 
визначається розкладом занять і правилами внутрішнього розпорядку, які 
затверджує директор коледжу за погодженням з профспілковим комітетом 
коледжу.

У межах робочого часу педагогічні працівники закладу освіти 
повинні нести всі види навчально, методичної, наукової, консультативної, 
організаційної роботи та інших трудових обов’язків відповідно до посади, 
навчального і індивідуального плану роботи.

Час початку і закінчення роботи і обідньої перерви встановлюється для 
працівників Правилами внутрішнього розпорядку коледжу. Для окремих 
працівників умовами контракту може бути передбачений інший режим 
роботи.

За погодженням з профспілковим комітетом деяким структурним 
підрозділам і окремим групам працівників може встановлюватись час 
початку і закінчення роботи.
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При відсутності викладача або іншого працівника коледжу директор 
зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом чи 
працівником.

Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні не допускається.
Директор коледжу залучає педагогічних працівників до чергування в 

закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор коледжу за 
погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом.

Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, директор 
коледжу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної 
роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження 
до початку канікул.

Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим 
комітетом і складається на кожний календарний рік.

Педагогічним працівникам забороняється:
а) змінювати на свій розсуд розклад занять і графіки роботи;
б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;
в) передоручати виконання трудових обов’язків.
Забороняється в робочий час:
а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків 

для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’язаних з освітнім 
процесом;

б) відволікання працівників коледжу від виконання професійних 
обов’язків, а також студентів за рахунок навчального часу на роботу і 
здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється, за 
винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

Робочий час педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень 
(скорочена тривалість робочого часу). Тривалість робочого часу викладача з 
повним обсягом обов'язків становить не більше 1548 годин на навчальний рік 
при середньотижневій тривалості 36 годин.

Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним 
навчальної, методичної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. 
Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначаються 
коледжем.

Методична, організаційна та виховна робота педагогічних працівників 
планується у відповідних розділах індивідуального плану роботи на 
навчальний рік із зазначенням конкретних підсумкових результатів. Переліки 
основних видів робіти викладачів мають орієнтовний характер і за рішенням 
методичної комісії можуть доповнюватися іншими видами робіт, які 
ними виконуються.

Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному 
викладачеві виражений в облікових (академічних) годинах, визначає 
навчальне навантаження викладача. Навчальне навантаження педагогічних 
працівників планується щорічно на поточний навчальний рік, виходячи із 
середньотижневої тривалості робочого часу 36 годин (1548 годин за рік), 
відображається в індивідуальних планах роботи педагогічних 
працівників і не може перевищувати річний робочий час.
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Підставою для планування навчального навантаження педагогічного 
працівника є дані для розрахунку обсягу навчальної роботи, які навчально- 
методичний відділ надає на методичні комісії, що забезпечують 
викладання відповідних дисциплін. Навчальне навантаження розраховується, 
виходячи з астрономічної години (60 хвилин), крім аудиторних занять, де 
академічна година (45 хвилин) зараховується як облікова година. Навчальний 
відділ при розрахунку педагогічного навантаження педагогічних працівників 
дотримується норми 720 годин на 1,0 ставку. Розрахунки педагогічного 
навантаження навчальний відділ повинен завершити до 1 червня. Розрахунки 
педагогічного навантаження затверджуються наказом директора.

За планування навчального навантаження, а також інших видів 
діяльності педагогічних працівників відповідає голова методичної комісії.

Викладач зобов'язаний дотримуватися встановленого йому графіка 
робочого часу. Графіком роботи викладача є розклад занять, та участь у всіх 
заходах, що проводяться в методичній комісії (засідання методичної 
комісії, консультації, контрольні заходи, конференції, семінари тощо).

Під час хвороби, відрядження, відпустки, перебування на курсах 
підвищенні кваліфікації педагогічного працівника заступник директора з 
навчальної роботи забезпечує його заміну викладачами методичної комісії, 
перерозподіляє його навантаження (читання лекцій, проведення 
семінарських, практичних, лабораторних занять, консультацій, проведення 
екзаменів, перевірку письмових робіт студентів тощо) та повідомляє про 
це відділ кадрів. Відомості про зміни навчального навантаження вносяться 
до індивідуальних планів викладачів та їх звітів про виконання навантаження 
за навчальний рік.

Забороняється відволікати викладачів від проведення занять, 
передбачених розкладом.

Педагогічні працівники коледжу мають права щодо забезпечення якісної 
організації освітнього процесу, зокрема:

1) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 
навчального процесу;

2) на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 
професійного рівня;

3) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, 
послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів 
коледжу;

4) на захист права інтелектуальної власності;
5) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на 

п’ять років та інші права, передбачені законодавством і Статутом коледжу.

10.2. Здобувані вищої освіти
Особами, які навчаються в коледжі, є здобувачі вищої освіти 

(студенти).
• Особи, які навчаються в коледжі, зобов’язані:
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- систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними 
навичками, професійною майстерністю;

- дотримуватись Статуту, Правил внутрішнього розпорядку коледжу та 
Правил проживання в гуртожитку;

- дотримуватись законодавства, моральних, етичних та деонтологічних 
норм;

- виконувати у визначені терміни всі види робіт, передбачені 
навчальними планами та програмами з дисциплін згідно з графіком 
освітнього процесу;

- відвідувати лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття;
- відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом 

(елективні курси);
- вчасно інформувати керівництво коледжу в разі неможливості з 

поважних причин відвідувати заняття, складати заліки та іспити;
зберігати власність коледжу: аудиторії, обладнання, меблі, 

підручники тощо.
- сприяти підвищенню авторитету коледжу.
Випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного або 

місцевого бюджетів, зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, 
що визначає Кабінет Міністрів України.

За невиконання студентами навчальних планів і програм, порушення 
ними Статуту коледжу та Правил внутрішнього розпорядку директор має 
право застосовувати заходи дисциплінарного стягнення або відрахувати 
студента з коледжу відповідно до чинних правових документів.

Детальна інформація щодо прав і обов’язків студента коледжу 
міститься в «Положенні про права, обов’язки та дисциплінарну 
відповідальність студента Костянтинівського медичного коледжу».

Попередній освітній рівень та вимоги до відбору абітурієнтів
До комунального закладу «Костянтинівський медичний коледж» 

приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту, та особи, які 
мають базову загальну середню освіту. Абітурієнти повинні мати 
державний документ про освіту.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в коледжі на 
конкурсній основі.

Прийом на навчання до коледжу здійснюється на конкурсній основі 
відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, 
затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої 
влади у сфері освіти і науки не пізніше 15 жовтня року, що передує року 
вступу до коледжу.
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Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів педагогічна рада Костянтинівського медичного коледжу 
затверджує Правила прийому до Костянтинівського медичного коледжу.

Вимоги до конкурсного відбору абітурієнтів до Костянтинівського 
медичного коледжу оновлюються і затверджуються щороку.

Нумерація академічних груп
Нумерація академічних груп затверджена наказом директора коледжу і 

відображає наступне:
- перше число -  номер курсу;
- друге число -  порядковий номер групи серед усіх інших, що 

навчаються на одному курсі за однаковим навчальним планом;
- третє число вказує на навчальну базу, на основі якої здійснюється 

підготовка молодшого медичного спеціаліста у коледжі, зокрема: цифра «9» 
означає, що група сформована на основі базової загальної середньої освіти (9 
класів); цифрою «1» позначаються групи, що навчаються на основі повної 
загальної середньої освіти (11 класів);

- літера в нумерації груп вказує на спеціальність, за якою навчаються 
студенти групи: «Лс» - «Лікувальна справа», «Ак» - «Акушерська справа», 
«Мс» - «Сестринська справа».

Навчальний час студента
Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць 

часу, які відведені для виконання навчальних планів і програм підготовки на 
даному освітньо-кваліфікаційному рівні. Він включає:

- термін навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, - 
навчальний рік і навчальний курс,

- навчальний семестр,
- навчальний тиждень,
- навчальний день,
- навчальне заняття,
- самостійну роботу,
- екзаменаційну сесію,
- практику,
- канікули.
Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна 

година, навчальні день, тиждень, семестр, курс, рік.
Академічна година -  це мінімальна облікова одиниця навчального 

часу. Тривалість академічної години становить 40 хвилин. Дві академічні 
години утворюють пару (80 хвилин) академічних годин (надалі "пара").

Навчальні (аудиторні) заняття в коледжі тривають дві академічні 
години з перервами між ними і проводяться за розкладом. Практичні заняття з 
професійно орієнтованих дисциплін тривають 4 академічні години.

Навчальний день -  складова частина навчального часу студента 
тривалістю не більше 10 академічних годин. Навчальні дні та їх тривалість 
визначаються річним графіком освітнього процесу. Вказаний графік
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складається на навчальний рік з урахуванням перенесень робочих та 
вихідних днів, погоджується і затверджується в порядку і в терміни, 
установлені коледжем.

Навчальний тиждень -  складова частина навчального часу студента 
тривалістю не більше 45 академічних годин (разом із самостійною 
позааудиторною роботою).

Навчальний тиждень студента складається з 6 днів і включає не більше ЗО 
аудиторних навчальних годин при ЄКТС.

Неділя -  вихідний день. У суботу викладачами методичних комісій 
проводяться консультації та приймаються відпрацювання пропущених 
занять.

Навчальний семестр -  складова частина навчального часу студента, 
що закінчується підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру 
визначається навчальним планом і графіком освітнього процесу.

Одиницею виміру навчального навантаження студента, необхідного 
для засвоєння навчальної дисципліни, є кредит ЄКТС (Сгесііі). Кредити 
призначаються кваліфікаціям або навчальним програмам в цілому, а також 
їхнім навчальним (освітнім) компонентам (таким як: навчальні курси, 
виробнича практика). Кредит включає усі види робіт студента, передбачені 
навчальним планом: аудиторну, самостійну, підготовку до державної 
атестації, складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-М», державного 
кваліфікаційного іспиту зі спеціальності, виробничу практику тощо. Один 
кредит ЄКТС становить ЗО академічних годин.

Навчальний курс -  завершений період навчання студента протягом 
навчального року. Протягом одного навчального року студент навчається на 
відповідному навчальному курсі. Тривалість його перебування на курсі 
включає -  І (осінній) і II (весняний) навчальні семестри, підсумковий 
контроль (екзаменаційну сесію), практику (якщо це передбачено навчальним 
планом) та канікули.

Канікули в коледжі надаються двічі на рік (зимові та літні), відповідно 
до затверджених навчальних планів і графіку освітнього процесу.

Сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, крім 
останнього, становить не менше 8 тижнів (як правило, 11 тижнів).

Закінчення навчання студента на конкретному курсі (семестрі) 
оформлюється наказом директора про переведення його на наступний курс 
(семестр) навчання (за умов повного виконання студентом навчального 
плану і навчальних програм із дисциплін).

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 
вересня і для студентів складається з навчальних днів, днів проведення 
підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових і 
канікулярних днів.

Розклад має забезпечити виконання навчального плану в повному 
обсязі.

Відвідування аудиторних навчальних занять є обов'язковим для 
студентів. Відпрацювання пропущених студентами занять та консультації
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проводяться згідно з «Положенням про відпрацювання поточних незадовільних 
оцінок та пропусків занять».

Питання наданя академічної відпустки, повторного навчання, переведення, 
поновлення та відрахування студентів регламентується відповідним 
Положенням коледжу.

Питання стипендіального забезпечення студентів коледжу 
регламентуються «Положенням про стипендіальне забезпечення студентів 
Костянтинівського медичного коледжу».

Права та обов’язки старости академічної групи
Староста є представником завідувача відділення для організаційного 

забезпечення освітнього процесу в академічній групі та для управління 
студентським колективом групи при залученні студентів до всіх офіційних 
заходів, що проводяться на відділенні або в коледжі.

Староста представляє інтереси студентів групи на відділенні і на 
методичних комісіях. Старостою академічної групи може бути один із 
успішних у навчанні студентів, який відзначається високими 
моральними якостями, користується авторитетом і повагою серед студентів і 
педагогічних працівників, має позитивний вплив на колектив і володіє 
організаторськими здібностями.

За належне виконання своїх обов’язків староста може бути матеріально та 
морально заохочений адміністрацією та органами студентського 
самоврядування відділення та коледжу.

Староста несе відповідальність за виконання обов’язків та використання 
прав, передбачених цим Положенням.

На першому курсі староста призначається розпорядженням завідувача 
відділенням за його згодою. У подальшому староста переобирається на 
зборах відповідно курсу чи академічної групи та оформлюється 
розпорядженням завідувача відділенням. Звільнення старости може 
здійснюватись за власним бажанням, з ініціативи адміністрації, органів 
студентського самоврядування або студентів відповідно курсу чи групи, 
якщо він не справляється з обов’язками чи втратив моральне право бути 
офіційним лідером студентського колективу, та оформлюється 
розпорядженням завідувача відділенням.

Староста групи зобов’язаний:
-  своєчасно інформувати студентів про розпорядження директора, 

завідувача відділенням щодо організації освітнього процесу та інших 
офіційних заходів;

-  брати участь у плануванні, організації та проведенні заходів, 
пов’язаних з навчально-виховним процесом академічної групи;

-  стежити за станом дисципліни та поведінки студентів, за 
збереженням навчального обладнання та інвентарю в аудиторіях, лабораторіях, 
навчальних корпусах;

-  забезпечувати участь студентів групи у заходах, які проводяться 
на відділенні та в коледжі;
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-  оперативно інформувати завідувача відділенням про зрив занять, 
можливі непорозуміння у розкладі занять тощо;

-  оперативно інформувати органи студентського самоврядування та 
завідувача відділенням про порушення прав студентів, можливі конфлікти з 
педагогічними працівниками, інші проблеми, що є важливими для студентів;

-  брати участь у зборах старост академічних груп;
-  після закінчення заліків та екзаменів отримувати підсумкову 

інформацію про результати екзаменаційної сесії і доводити її до відома 
студентів;

-  підводити підсумки семестрового контролю та брати участь у 
підготовці матеріалів на засідання стипендіальної комісії.

Староста має право:
-  рекомендувати кращих студентів групи до матеріального та 

морального заохочення за відмінне навчання, активну участь у науково- 
дослідній, громадській, спортивній та культурно-масовій роботі тощо;

-  вносити пропозиції щодо накладання на студентів адміністративних 
стягнень за порушення навчальноі трудової дисципліни правил внутрішнього 
розпорядку;

-  представляти інтереси студентів під час призначення стипендій та 
поселення в гуртожиток;

-  давати в межах своїх повноважень розпорядження студентам щодо 
організації навчально-виховного процесу, громадської роботи та виконання 
поставлених перед студентами доручень адміністрацією.

11. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
11.1 Графік освітнього процесу
Графік освітнього процесу складається на навчальний рік з урахуванням 

перенесень робочих та вихідних днів, погоджується і затверджується 
в порядку і в терміни, визначені коледжем.

Графік освітнього процесу структурований на курси і семестри. До 
складу семестру (за денною формою навчання) включено:

- теоретичне навчання;
- екзаменаційну сесію (якщо передбачено навчальним планом);
- виробничу практику (якщо передбачено навчальним планом);
- переддипломну практику (якщо передбачено навчальним планом);
- державну кваліфікаційну атестацію (якщо передбачено навчальним 

планом);
- державну підсумкову атестацію за рівнем повної загальної освіти 

(якщо передбачено навчальним планом);
- канікули.
До складу семестру (за заочною формою навчання) включено:
- самостійне навчання;
- екзаменаційна сесія (якщо передбачено навчальним планом);
- виробнича практика (якщо передбачено навчальним планом);
- переддипломна практика (якщо передбачено навчальним планом);

46



- канікули;
- державна кваліфікаційна атестація (якщо передбачено навчальним 

планом). Навчальний рік складає 52 тижні та включає два семестри. 
Канікули встановлюються двічі на рік, їх конкретні терміни визначаються 
графіком навчального процесу на кожний навчальний рік. Графік навчального 
процесу складається заступником директора з навчальної роботи щорічно, до 
початку навчального року, і після погодження з завідувачами 
відділень та заступником директора з виробничої роботи, затверджується 
директором і скріплюється печаткою коледжу.

11.2 Навчальні та робочі навчальні плани спеціальностей
Навчальний план є нормативним коледжу, який визначає зміст 

навчання та регламентує організацію освітнього процесу зі спеціальності. 
Навчальні плани в коледжі створюються на підставі типових навчальних 
планів для спеціальностей, затверджених МОЗ України.

Навчальні плани складаються окремо для кожної спеціальності, 
кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та за кожною формою навчання. 
Навчальні плани ухвалюються педагогічною радою та затверджуються 
директором коледжу. Підпис директора скріплюється печаткою коледжу.

Основні принципи побудови навчального плану та 
• ••• • організації освітнього процесу

Навчальний план базується на основі Галузевих стандартів вищої 
освіти України галузі знань.

Форми організації освітнього процесу та контролю з кожної навчальної 
дисципліни (екзамени, диференційовані заліки, заліки тощо) визначаються 
самостійно коледжем за рішенням педагогічної ради, що зазначено у 
робочому навчальному плані.

Навчальний план включає два етапи додипломної підготовки молодшого 
спеціаліста: доклінічний і клінічний. Структура навчального плану є 
предметно-інтегрованою і зорієнтована на дотримання логічної 
послідовності викладання дисциплін, які складають відповідні цикли 
підготовки: гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової та 
професійної.

Під час вивчення дисциплін: «хірургія», «невідкладні стани в хірургії», 
«анестезіологія та реаніматологія», «епідеміологія» «основи екології та 
профілактичної медицини» особлива увага повинна бути приділена 
питанням військово-медичної підготовки» та медицини надзвичайних 
ситуацій.

З метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування 
навчального процесу, своєчасного внесення змін на виконання наказів та 
розпоряджень МОЗ та МОН України, рішень педагогічної ради, щорічно 
складається (коригується) робочий навчальний план на кожен навчальний 
рік.

Робочий навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних 
дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл навчальних годин та кредитів
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за видами занять у семестрах, вид семестрового контролю та державної 
атестації, методичні комісії, які забезпечують викладання дисциплін.

Навчальні плани зі спеціальностей та робочий навчальний план на 
кожен рік розробляються навчально-методичним відділом коледжу за участю 
заступника директора з навчальної роботи та завідувачів відділень.

Розподіл кредитів і навчальних годин з дисциплін за видами занять 
проводиться відповідно до програм з дисциплін, затверджених МОЗ України.

Максимальне щотижневе аудиторне навантаження студентів не 
повинно перевищувати 36 годин.

11.3. Розклад дзвінків
Щороку, перед початком навчального року, до відома учасників 

освітнього процесу в Костянтинівському медичному коледжі доводиться наказ 
щодо розкладу дзвінків:

Теоретичні заняття: Практичні заняття:

ЗО 50
І пара -  7 - 8

00 40
І практика -  8 -  10

II пара- 9  -10
00 20 50 30

II практика -  10 -  13

III пара- 1 0  -1 2
40 00 III практика ІЗ30 -  1620

10 зо
IV пара- 1 2  -1 3

40 00
V пара-1 3  -1 5
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Практичні заняття проводити з 10-хвилинною перервою.
Під час складання розкладу навчальних занять в коледжі можуть бути 

використано циклічний та стрічковий принцип.

12. ЗМІСТ ОСВІТИ
Зміст освіти — структура, зміст і обсяг навчальної інформації, 

засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної 
кваліфікації. Зміст навчання визначається ОПП підготовки фахівців, а також 
навчальним планом, навчальними програмами дисциплін тощо.

12.1. Відповідність змісту навчання стандартам вищої освіти
Зміст освіти, що здійснюється в Костянтинівському медичному 

коледжі (тобто програми підготовки фахівців за спеціальностями освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста), відповідає стандартам вищої 
освіти.

Стандарт вищої освіти -  сукупність норм, які визначають зміст вищої 
освіти, зміст навчання, засоби діагностики якості вищої освіти та 
нормативний термін навчання. Систему стандартів вищої освіти складають 
державні стандарти вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та 
стандарти вищої освіти коледжу. Стандарти вищої освіти є основою оцінки 
якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої 
діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів 
акредитації та форм навчання.

Державні стандарти вищої освіти містять наступні складові:
-  перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо- 
кваліфікаційними рівнями;

-  перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними 
рівнями;

-  вимоги до освітніх рівнів вищої освіти;
-  вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.

Галузеві стандарти вищої освіти включають складові:
-  освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) випускників вищих 

навчальних закладів (ВНЗ);
-  освітньо-професійні програми підготовки (ОПП);
-  засоби діагностики якості вищої освіти (ЗД).
Стандарти вищої освіти коледжу містять такі складові:
-  перелік спеціалізацій за спеціальностями;
-  варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик 

випускників коледжу;
-  варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки;
-  варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти;
-  навчальні плани;
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-  програми навчальних дисциплін.
Складовою галузевих стандартів вищої освіти є освітньо-кваліфікаційна 

характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ви т ого 

навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, у якому 
відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається 
місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його 
компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. ОКХ 
відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням 
аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку 
держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої 
діяльності випускників вищого навчального закладу зі спеціальності.

Костянтинівський медичний коледж забезпечує опанування випускниками 
системи умінь та набуття відповідних компетенцій, які дають змогу 
вирішувати типові завдання діяльності під час здійснення певних 
виробничих функцій, визначених в освітньо-кваліфікаційних характеристиках 
(ОКХ). Зокрема, досягаються такі види вмінь, як предметно-практичні, 
предметно-розумові, знаково-практичні, знаково-розумові, та набуваються 
такі компетенції, як соціально-особисті, загальнонаукові, 
інструментальні, загально професійні, спеціалізовано-професійні.

Освітньо-професійна програма підготовки (ОПП) визначає 
нормативний термін та нормативну частину змісту навчання за певним 
напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, 
визначає вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки 
фахівця.

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою 
підготовки встановлюється відповідно до визначеного рівня професійної 
діяльності.

12.2 Розподіл змісту освітньо-професійних програм
Освітньо-професійні програми (ОПП), за якими здійснюється підготовка 

молодших фахівців у Костянтинівському медичному коледжі, 
передбачають:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
- цикл природничо-наукової підготовки;
- цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки. 

Перші два цикли забезпечують певний освітній рівень. Усі три цикли разом 
забезпечують певний освітньо-кваліфікаційний рівень.

ОПП містить нормативну і варіативну складові. Нормативна частина 
ОПП не змінюється.

Коледж має право змінювати назви навчальних дисциплін і практик та 
розподіляти блоки змістових модулів у них за окремим погодженням із МОН 
України.
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Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик
випускників ВНЗ, освітньо-професійних програм їх підготовки та засобів 
діагностики якості освіти визначають вимоги до професійної підготовки та 
змісту навчання фахівців за спеціальностями та спеціалізаціями з 
урахуванням особливостей суспільного поділу праці в Україні та мобільності 
системи освіти щодо задоволення потреб ринку праці.

Зміст варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик 
випускників вищих навчальних закладів, освітньо-професійних програм 
засобів діагностики якості вищої освіти визначаються ВНЗ в межах 
структури та форми, встановленої МОН та МОЗ України.

Нормативна частина змісту навчання -  це перелік обов’язкових 
навчальних дисциплін та видів практичної підготовки із зазначенням 
мінімального обсягу кредитів і годин, відведених на їх засвоєння. 
Дотримання переліку дисциплін та обсягів кредитів і годин, що складають 
нормативну частину змісту освіти, є обов’язковим.

Варіативна частина ОПП містить цикл дисциплін за вибором 
навчального закладу і цикл дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліни 
за вибором навчального закладу визначаються особливостями регіональних 
потреб у фахівцях певної спеціальності та спеціалізації, певним досвідом 
підготовки фахівців у навчальному закладі, особливостями наукових шкіл.

Дисципліни вільного вибору студентів можуть бути орієнтовані на 
задоволення їх освітніх і культурних потреб, додаткову фундаментальну і 
спеціальну підготовку.

12.3. Засоби діагностики
Засоби діагностики якості вищої освіти визначають стандартизовані 

методики, призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого 
особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, а також її професійних, 
світоглядних та громадянських якостей.

Засоби діагностики якості вищої освіти використовуються для 
визначення відповідності рівня якості вищої освіти вимогам стандартів вищої 
освіти і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі освіти і науки.

12.4. Навчальна програма дисципліни
Навчальна програма дисципліни визначає:
-  мету вивчення дисципліни у вигляді типових задач діяльності та її 

місце у системі підготовки фахівця;
-  завдання дисципліни у вигляді системи вмінь (із зазначенням шифрів 

згідно з ОПП та рівня їх сформованості) і знань;
-  інформаційний зміст та структурно-логічну схему вивчення;
-  перелік рекомендованих практичних (лабораторних) робіт, 

індивідуальних завдань, а також підручників, методичних і дидактичних 
матеріалів;
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-  критерії оцінювання успішності навчання та засоби діагностики.
З метою забезпечення цілісності навчального матеріалу, Забезпечення 

професійної спрямованості змісту навчання, врахування міждисциплінарної 
інтеграції навчальні програми розглядаються методичною комісією 
відповідного профілю.

13. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Науково-методичне та організаційне забезпечення освітнього процесу 
включає:

-  стандарти вищої освіти;
-  навчально-організаційні документи навчально-методичного відділу, 

відділень і циклових комісій;
-  навчально-методичні комплекси дисциплін;
-інформаційне забезпечення навчального процесу (підручники і 

навчальні посібники, методичні матеріали, наочні посібники, комп’ютерні 
програми з навчальних дисципліни тощо);

-  дидактичне забезпечення освітнього процесу (таблиці, презентації, 
фільми, муляжі, фантоми, тренажери, макропрепарати, мікропрепарати 
тощо);

-  систему контролю якості освітнього процесу.

13.1. Документація з організаційно-методичного забезпечення
освітнього процесу

Документація відділення:
-  положення про відділення;
-  посадова інструкція завідувача відділенням;
-  галузеві стандарти вищої освіти;
-  типові навчальні плани;
-  робочі навчальні плани;
-  розклад занять за всіма формами навчання;
-  особові, навчальні картки студентів;
-  журнал реєстрації відомостей успішності студентів;
-  відомості обліку відвідування занять та успішності студентів;
-  зведена відомість успішності студентів;
-  копії наказів з особового складу студентів;
-  копії наказів директора коледжу щодо організації роботи відділення;
-  протоколи засідань стипендіальної комісії;
-  відомості про пропуски навчальних занять;
-  заліково-екзаменаційні відомості;
-  алфавітний список студентів відділення;
-  відомості про рух контингенту студентів;
-  персональні списки працевлаштування випускників;
-  журнал реєстрації відпрацювань студентами пропущених занять;



-  копії документів студентів-пільговиків (осіб, які постраждали 
внаслідок катастрофи на ЧАЕС; дітей-сиріт; інвалідів; студентів, які мають 
дітей, тощо);

-  списки студентів, які мешкають у гуртожитках;
-  графіки проведення відкритих занять;
-  журнал реєстрації виданих заліково-екзаменаційних відомостей та 

інші документи відповідно до номенклатури справ відділення.
Також у завідувача відділенням повинен бути «Інформаційний пакет 

для напряму або спеціальності», який містить:
-  загальну інформацію про коледж, умови навчання та проживання;
-  стислий опис відділення, його структури, викладацького складу, 

напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців із 
зазначенням термінів та умов навчання, форм державної атестації;

-  навчальний план з розподілом кредитів по нормативних і вибіркових 
дисциплінах, послідовність та терміни їх вивчення для кожної форми 
навчання;

-  анотації дисциплін із зазначенням попередніх умов для їх вивчення, 
форм навчальної діяльності, методики викладання, методів навчання, 
рекомендованої літератури, системи оцінювання.

Інформаційні пакети готуються державною мовою і розміщуються на веб- 
сайті.

Документація методичної комісії:
-  положення про методичну комісію;
-  план роботи методичної комісії на навчальний рік;
-  протоколи засідань методичної комісії;
-  список співробітників методичної комісії;
-  обсяг навчальної роботи на навчальний рік;
-  розподіл навчальної роботи методичної комісії на навчальний рік;
-  звіт методичної комісії про виконання навчальної роботи;
-  індивідуальні плани роботи педагогічних працівників;
-  звіти педагогічних працівників за минулий навчальний рік;
-  навчально-методичні комплекси дисциплін методичної комісії;
-  графік консультацій викладачів;
-  графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
-  план відкритих занять на поточний семестр;
-  журнал взаємних і контрольних відвідувань занять педагогічних 

працівників методичної комісії;
-  екзаменаційні білети (якщо екзамен передбачено навчальним 

планом);
-  відомості про пропуски навчальних занять;
-  журнал обліку відвідування лекцій студентами;
-  журнал обліку відпрацювання студентами пропущених занять;
-  журнал реєстрації заліково-екзаменаційних відомостей;
-типовий навчальний план МОЗ України зі спеціальності;
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-  робочий навчальний план зі спеціальності;
-  типова навчальна програма МОЗ України (або при відсутності такої 

тимчасова програма, підготовлена колективом циклової комісії);
-  робочі програми з кожної дисципліни і для кожної спеціальності;
-  розклад занять;
-календарно-тематичні плани лекцій, практичних, семінарських 

занять;
-методичні рекомендації для студентів та викладачів (щодо 

практичних і семінарських занять, лабораторних робіт, виробничої практики 
тощо);

-  тести для визначення вихідного (у разі необхідності), етапного 
(рубіжного) та підсумкового контролю рівнів знань студентів;

-критерії оцінювання рівня знань студентів (поточний, етапний/рубіжний, 
підсумковий контроль);

-  критерії екзаменаційної оцінки знань студентів (у разі необхідності), 
розроблені методичною комісією;

-  план підготовки та видання навчально-методичної літератури;
-  освітньо-професійна програма за спеціальностями;
-  освітньо-кваліфікаційна характеристика за спеціальностями;
-  підручник(и), навчальні посібники або конспекти лекцій (у 

друкованому або електронному вигляді);
-  матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять та 

самостійної роботи студентів;
-  комплекти контрольних завдань з навчальних дисциплін; комплект 

контрольних завдань для семестрового/директорського контролю;
-  накази, розпорядження, вказівки, рішення, що стосуються навчально- 

методичної роботи;
-  інші документи відповідно до номенклатури справ методичної комісії.
Навчально-методичний комплекс з дисципліни містить:
-  робочу навчальну програму;
-  підручник, навчальний посібник або конспект лекцій (у друкованому 

або електронному виді);
-  матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять та 

самостійної роботи студентів;
-  критерії оцінки успішності студентів;
-  комплекти контрольних завдань з навчальних дисциплін; екзаменаційні 

білети або комплект контрольних завдань для підсумкового контролю;
-  інші документи (графіки самостійної роботи студентів).
Анотації дисциплін, робочі навчальні програми, приклади екзаменаційних 

білетів підсумкового семестрового контролю, методичні матеріали для 
студентів, інша інформація щодо організації освітнього процесу 
розміщуються на веб-сайті.
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Робоча навчальна програма дисципліни
Робоча навчальна програма дисципліни є нормативним- документом 

коледжу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, 
послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та 
засоби поточного і підсумкового контролів.

Робоча навчальна програма дисципліни розробляється цикловою 
комісією відповідно до типової навчальної програми з дисципліни, 
затвердженої МОЗ України, розглядається на засіданні методичної 
комісії, підписується завідувачем методичної комісії, розглядається на 
засіданні методичної комісії відповідного профілю, підписується Головою цієї 
комісії і затверджується заступником директора з навчальної роботи коледжу.

Робочі навчальні програми дисциплін щорічно обговорюються на 
засіданнях методичних комісій. У разі необхідності до програми 
вносяться зміни з наступним її затвердженням.

Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються 
(перезатверджуються) не пізніше, ніж за 2 місяці до початку навчального 
року, протягом якого вивчаються відповідні дисципліни.

Навчальні плани та програми дисциплін, інша навчально-методична 
документація методичних комісій є інтелектуальною власністю коледжу 
і можуть бути використані іншим ВНЗ лише з дозволу коледжу.

Методичні рекомендації
Методичні рекомендації - це один з видів методичної документації 

(поряд з методичною розробкою, методичним посібником, дидактичним
матеріалом).

Методичні рекомендації являють собою особливим чином структуровану 
інформацію, що визначає порядок, логіку й акценти вивчення будь-якої теми, 
проведення заняття, заходу.

Методичні рекомендації як вид методичної документації включають: 
титульний лист; анотацію; відомості про автора (авторів); пояснювальну 
записку; зміст; список рекомендованої літератури з даної теми; додатки (за 
необхідності).

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

У разі внесення змін до чинного законодавства, всі зміни та 
доповнення, до даного положення вносяться шляхом видання наказу 
директора коледжу про підготовку нової редакції «Положення про 
організацію освітнього процесу в Костянтинівському медичному коледжі» та 
затвердження його в установленому порядку.

З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції 
«Положення про організацію освітнього процесу в Костянтинівському 
медичному коледжі» попереднє втрачає чинність.
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