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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ  

про результати проведення повторної акредитаційної експертизи   

підготовки молодших спеціалістів  

за спеціальністю 5.12010101 «Лікувальна справа»  

галузь знань 1201 Медицина  

у Чемеровецькому медичному коледжі 

 

Відповідно до Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.08.2001 року №978 (із змінами, внесеними згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів №507 від 27.05.2014 року), на виконання 

наказу Міністерства освіти і науки України  від 07.12.2015 року №1979-л  

«Про проведення акредитаційної експертизи» з метою проведення 

акредитаційної експертизи зі спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» у 

Чемеровецькому медичному коледжі експертна комісія Міністерства освіти і 

науки України у складі: 

Голови експертної комісії: Лободи Андрія Миколайовича – кандидата 

медичних наук, доцента кафедри педіатрії з курсом медичної 

генетики Сумського державного університету 

Членів комісії: Лавської Валентини Іванівни – викладача вищої 

кваліфікаційної категорії, «викладача-методиста», голови 

предметної циклової комісії терапевтичних дисциплін 

Харківського базового медичного коледжу №1 

                        Бразалій Людмили Павлівни -  викладача вищої кваліфікаційної 

категорії, «викладача методиста», завідувача кафедри 

медсестринства Черкаського медичного коледжу 

в період з 15.12.2015 року по 17.12.2015 року провела повторну 

акредитаційну експертизу підготовки фахівців зі спеціальності 5.12010101 

«Лікувальна справа». 

При проведенні акредитаційної експертизи комісія ознайомилась з 

наданими матеріалами про діяльність спеціальності «Лікувальна справа», а 

саме:  

- документами  про заснування та перейменування Чемеровецького 

медичного коледжу,  

- документами на право займатися освітньою діяльністю у сфері вищої 

освіти: освітньо-кваліфікаційною характеристикою, освітньо – 
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професійною програмою, навчальними планами; 

    -    матеріалами самоаналізу. 

    Під час роботи члени комісії вивчили: 

 відповідність документів і матеріалів законодавчим та нормативним 

вимогам; 

 відповідність копій документів у акредитаційній справі оригіналам 

документів; 

 Статут Чемеровецького медичного коледжу; 

 відповідність договорів оренди вимогам нормативних актів; 

 відповідність наявної літератури, списку основної рекомендованої 

літератури та її актуальність; 

 наявність можливості роботи студентів у мережі Internet; 

 кадровий склад і перспективи його розвитку; 

 відповідність науково – педагогічної спеціальності викладачів (їх 

спеціальність за дипломом про освіту, наукову спеціальність, науковий 

ступінь, вчене звання) дисциплінам навчального плану; 

 якісний склад випускаючої циклової комісії; 

 наявні приміщення (навчальні, побутові, спортивні та інші), які 

відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним 

нормам України ДНБ В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних 

закладів»; 

 навчальний план, план навчального процесу, тематичні плани та робочі 

навчальні програми, затверджені в установленому порядку; 

 стан соціально-побутової сфери; 

 взаємозв’язок навчального закладу з лікувально – профілактичними 

закладами. 

 На підставі аналізу поданих матеріалів, перевірки навчально-методичного 

та кадрового забезпечення, виховної та профорієнтаційної роботи, стану 

матеріальної бази навчального закладу,  а також за результатами  експертизи 

контрольних робіт з навчальних  дисциплін  циклів гуманітарної та 

соціально-економічної, природничо-наукової  та професійно-практичної 

підготовки, комісія встановила наступне:  

- інформація, подана до МОН України згідно з переліком документів, 

які подаються навчальним закладом до акредитації спеціальності, є 

об'єктивною і відповідає стану справ у коледжі на період 

акредитаційної експертизи;  

- підготовка молодших спеціалістів здійснюється відповідно до 

встановлених законодавством вимог. 

Комісія вважає, що самоаналіз, який подано до Міністерства освіти і науки 

України,  є  об'єктивним і достовірним.  

РОЗДІЛ І 
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Загальна характеристика навчального закладу  

та спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» 

Чемеровецький медичний  коледж  є  вищим  державним  навчальним 

закладом освіти  І  рівня  акредитації, що входить до складу комунальної 

власності Хмельницької обласної Ради та володіє статусом юридичної особи 

(свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 №513118 від 31.08.2009р., 

довідка про включення до державного реєстру  - серія  АБ №301612  від  

03.09.2009р.). 

Юридична адреса коледжу: 

 31600, Хмельницька  обл., 

 Чемеровецький р-н., 

 смт.Чемерівці,  

вул. Центральна, 32,  

тел./факс (03859) 9-12-54, 9-11-01,  

Е-mail: med_chem@ukr.net 

Навчальний заклад засновано як Чемеровецьке медичне училище 11 

травня 1963 року за наказом Хмельницького обласного відділу охорони 

здоров’я за № 227 від 11.05.1963 року. 

Рішенням  Хмельницької  обласної  Ради  від  29  квітня  2009 року  

№12-21/2009,  за  погодження  Міністерства  охорони  здоров’я  України,  

управління  охорони  здоров’я  Хмельницької облдержадміністрації та у  

відповідності  до  Законів  України  «Про  вищу  освіту», «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні»,  Чемеровецьке  медичне  училище  

перейменоване  у  Чемеровецький  медичний  коледж. 

З часу заснування у 1963 році, в навчальному закладі діє фельдшерське 

відділення, яке функціонує на даний час як відділення «Лікувальна справа». 

Діяльність Чемеровецького медичного коледжу регламентується 

Статутом, прийнятим на загальних зборах трудового колективу (протокол 

№2 від 25.12.2012р.), затвердженим Хмельницькою обласною радою і 

зареєстрованим у Чемеровецькій райдержадміністрації. 

Освітня діяльність Чемеровецького медичного коледжу проводиться 

згідно ліцензії серія АГ № 508950 відповідно до рішення ДАК Міністерства 

освіти і науки України від 25.05.2011р.,  протокол № 87, якою засвідчується 

право провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти 

на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з напряму 1201 

Медицина з ліцензованими обсягами  
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Шифр та 

найменування 

галузі 

знань 

Код  та  назва 

спеціальності 

Ліцензія Сертифікат про акредитацію 
Ліцен 

зова-

ний 

обсяг 

Рівень 

акреди

- 

тації Серія Номер 
Дата 

видачі 
Серія Номер 

Дата 

видачі 

1201 

Медицина 

5.12010101 

«Лікувальна 

справа» 

АГ 508950 25.05.11 НД-І 2302422 14.07.11 105 І 

1201 

Медицина 

5.12010102 

"Сестринська 

справа" 

АГ 508950 25.05.11 НД-І 2302423 14.07.11 145 І 

 

Коледж включено до Державного реєстру  вищих навчальних закладів 

України (реєстраційний № 23-Д-808 від 01.10.2010).  

Підготовка молодших спеціалістів у Чемеровецькому медичному 

коледжі зі спеціальності «Сестринська справа» здійснюється на базі повної та 

базової загальної середньої освіти, зі спеціальності «Лікувальна справа» - на 

основі базової загальної середньої освіти  

Наказом департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 12.06.2015 року №286-од «Про результати державної 

атестації Чемеровецького медичного коледжу» Коледж визнано атестованим 

та підтверджено право на надання повної загальної середньої освіти з 

видачею документів про освіту державного зразка про відповідний рівень до 

12.06.2025 року.   

Починаючи з 2006 року, відповідно до наказу МОН України від 

09.03.2006р. за №562-Л, ліцензовано цикл підвищення кваліфікації з 

лікувального масажу для фельдшерів і медичних сестер з ліцензованим 

обсягом 100 осіб (ліцензія, серія АВ №048021), що значно розширило спектр 

професійних можливостей молодших спеціалістів – випускників навчального 

закладу. 

У 2015-2016 навчальному році, станом на 01.10.2015 року контингент 

студентів коледжу складав 729 осіб, в тому числі за спеціальностями: 

“Сестринська справа” – 392 студенти, «Лікувальна справа» – 337 студентів, з 

яких 157 осіб навчається за держзамовленням, 180 осіб за контрактом. 

Відповідно за курсами: 

I курс – 87 осіб, з них 35 - за держзамовленням  та  52- за контрактом; 

II курс - 67 осіб, з них 40 - за держзамовленням  та  27- за контрактом; 

III курс - 86 осіб, з них 41 - за держзамовленням  та  45- за контрактом; 

ІV курс – 97 особи, з них 41 - за держзамовленням та 56- за контрактом. 

Сумарний ліцензований контингент студентів становить 250 осіб.  

Викладацький склад коледжу  становить 60 штатний працівник, з них 

-  1 кандидат медичних наук.  

Навчально-виховний процес на відділенні «Лікувальна справа» 

здійснюється  у відповідності з директивно-нормативними документами 
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Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 

та на підставі діючих навчальних планів і забезпечується  48 викладачами, 

які володіють відповідною базовою освітою, серед них  46 штатних, 2 

викладачів працює на умовах погодинної оплати праці, це працівники 

Чемеровецької  центральної районної лікарні які забезпечують викладання 

4,08% годин від навчального плану.  

Якісний склад педагогічних працівників на спеціальності 5.12010101 

„Лікувальна справа” відображено в таблиці 

 

№ Якісний склад педагогічних працівників 

На 

спеціальності 

«Лікувальна 

справа» 

Разом в 

навчальному 

закладі 

1 Штатних  46 60 

2 кандидатів наук 1 1 

3 спеціаліст  «вищої категорії» 27 34 

3.1    мають звання       «викладач методист» 17 19 

3.2 мають звання        «старший викладач» 3 6 

3.3                  відмінник освіти 2 2 

4 спеціаліст  «першої категорії» 4 7 

5 спеціаліст  «другої категорії» 9 10 

6 кваліфікаційна категорія     «спеціаліст»  6 9 

7 Викладачів на умовах погодинної оплати праці 2 4 

 

Навчальна  та методична робота на відділенні  забезпечується 7-ма 

цикловими комісіями. 

 

Склад  предметних (циклових) комісій  

і характеристика викладацького складу спеціальності   

5.12010101   „Лікувальна справа”  

 

№ 
Назва 

предметної циклової комісії 

Виклада-

цький 

склад, 

 осіб 

% 

З них працюють 

На постійній основі Сумісники 

Разом, 

осіб 

% 

У тому числі 

 

Разом 

осіб 

% 

У т. ч. 

Канд. 

наук, 

осіб 

% 

Педагогіч-

не звання 

викладач-

методист, 

осіб % 

Педагогіч-

не звання 

старший           

викладач, 

осіб % 

Спеціаліс-

ти вищої 

категорії, 

осіб % 

Канд. 

наук, 

осіб 

% 

1. 

Гуманітарної та 

соціально-економічної 

підготовки 

7 

14,6% 

7 

100% 
- 

4 

57,1% 

- 

- - - 
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Прийом на роботу викладачів здійснюється згідно із Законом України 

«Про освіту» директором медичного коледжу, відповідно до вимог 

кваліфікаційних характеристик і посадових інструкцій. 

З числа педагогів, які сьогодні працюють в коледжі протягом 5-ти 

останніх років, всі пройшли курси підвищення кваліфікації, крім тих, що 

працюють в коледжі менше 5-ти років після закінчення вищого навчального 

закладу та включені до перспективного  плану підвищення кваліфікації. 

Атестація викладачів проводиться відповідно до типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року №930 (із змінами, 

внесеними згідно з наказом МОНУ №1135 від 08.08.2013р.). 

Сьогодні в коледжі створена матеріально-технічна база, що забезпечує 

належні умови підготовки спеціалістів зі спеціальності «Лікувальна справа». 

Навчальний заклад розміщений у двох навчально-лабораторних корпусах, 

має два комп’ютерні кабінети, бібліотеку з читальною залою з доступом до 

мережі Internet, студентську їдальню, гуртожиток, актову залу, спортивний 

комплекс, тренажерну залу. 

Виконання навчального плану зі спеціальності «Лікувальна справа» 

забезпечується 12 лекційними аудиторіями, 46 кабінетами доклінічної 

практики, 8 лабораторіями, тренажерним кабінетом, 17 навчальними 

2. 
Природничо-наукової 

підготовки 

10 

20,8% 

10 

100% 
- 

4 

40% 

1 

10% 

2 

20% 

 

- - 

3. 
Комісія викладачів 

фізичного виховання та 

Захисту Вітчизни 

3 

6,3% 

3 

100% 
- 

1 

33,3% 

1 

33,3% 

1 

33,3% 
- - 

4. 

Комісія викладачів 

професійної та практичної 

підготовки дисциплін 
терапевтичного циклу 

6 

12,5% 

6 

100% 

1 

16,7% 

2 

33,4% 
- 

1 

16,7% 
- - 

5. 

Комісія викладачів 

професійної та практичної 

підготовки дисциплін 
хірургічного циклу 

6 

12,5% 

6 

100% 
- 

2 

33,3% 

 

- 

 

1 

16,7% 
- - 

6. 

Комісія викладачів 

професійної та практичної 

підготовки дисциплін 

акушерсько-

гінекологічного та  
педіатричного циклу 

8 

16,7% 

8 

100% 
- 

2 

25% 
- 

2 

25% 
- - 

7. 

Комісія викладачів 

професійної та практичної 

підготовки з вузьких   

спеціальностей 

8 

15,4% 

6 

75% 
- 

1 

16,7% 

1 

16,7% 
- 

2 

25% 
- 

        Разом 
48 

100% 

46 

95,8% 

1 

2,2% 

16 

34,8% 

3 

6,5% 

7 

15,2% 

2 

4,3% 
- 
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кімнатами, що функціонують на базі Чемеровецької ЦРЛ, лекційною залою 

на 240 місць, створеною в поліклінічному відділенні лікарні.  

Педагогічний колектив коледжу постійно працює над удосконаленням 

практики навчально-виховного процесу. Паралельно з традиційними 

формами навчальної діяльності практикуються і нестандартні форми занять - 

конференції, дискусії, конкурси, «круглі столи», на яких широко 

використовуються сучасні інтерактивні, проектні, інформаційно-

комунікаційні та мультимедійні технології, спрямовані на те, щоб студент не 

стільки отримував готові знання, скільки опановував в ході навчання навички 

самостійно вчитися, вміння творчо використовувати здобуті знання у 

нестандартних ситуаціях, наближених до виробничих. Саме на проблемно- 

пошукових, евристичних, дослідницьких методах навчання робиться акцент 

у практиці навчально-методичної діяльності коледжу 

Це дає можливість комплексно реалізовувати цілі навчального 

процесу, інтенсифікувати процес навчання, успішно втілювати в життя 

принципи системності, науковості, наочності, інформативної насиченості. 

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, 

затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року 

№93 та Положенням про організацію та проведення практики студентів 

вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації (наказ МОЗ України №690 від 07.12.2005р.). 

Коледж очолює директор Шерстюк П. Я., кандидат медичних наук, 

відмінник освіти України, лікар вищої категорії, викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист. 

Ґрунтуючись на принцах науковості, гуманізму, демократизму, 

наступності та безперервності освітнього процесу, педагогічний колектив 

пріоритетними напрямками своєї діяльності вважає: 

- формування умов для підвищення ефективності та значимості 

медсестринського персоналу в наданні медичної допомоги усім 

верствам населення; 

- формування професійних компетентностей молодших медичних 

спеціалістів; 

- успішну соціалізацію випускників; 

- скорочення періоду адаптації молодих спеціалістів на робочому 

місці; 

- виховання загальнолюдських цінностей, основних рис громадянина 

- патріота незалежної України. 

Перспективою діяльності  Чемеровецького медичного коледжу та 

спеціальності 5.12010102 „Лікувальна справа” є послідовне впровадження 



Висновки про результати повторної акредитаційної експертизи зі спеціальності 

5.12010101 «Лікувальна  справа» 

_____________________________________________________________________________ 

 

Голова експертної комісії       ________________  А.М.Лобода                                                   

8 

 

положень Болонської декларації з урахуванням координації заходів з 

реалізації Болонської угоди в системі медичної освіти України.  

Перспективою розвитку Чемеровецького медичного коледжу є 

вдосконалення навчально-матеріальної бази та методичного забезпечення 

навчального процесу, підготовка та видання навчальних підручників і 

посібників для студентів, поповнення бібліотечного фонду сучасними 

фаховими виданнями, а також продовження роботи щодо створення 

електронної навчальної оболонки, впровадження інформаційно-

комп’ютерних та мультимедійних технологій у навчальний процес, більш 

активне залучення молоді до науково-дослідницької роботи, що сприятиме 

зростанню професійної підготовки молодших медичних спеціалістів, 

забезпечить конкурентоспроможність на сучасному ринку праці в системі 

охорони здоров’я. 

 

Висновки: освітню діяльність з підготовки фахівців коледж  здійснює 

відповідно до вимог і положень Конституції України, Закону України 

"Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", Указу Президента 

України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 "Про національну 

доктрину розвитку освіти", Положенням про організацію 

навчального процесу у Чемеровецькому медичному коледжі 

затвердженого рішенням педагогічної ради (протокол №1 від 

31.08.2015р.), чинного законодавства України, законодавчих 

нормативних та інструктивних листів Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства охорони здоров’я України, діючого 

Статуту медичного коледжу 

У Чемеровецькому медичному коледжі наявні усі необхідні  умови для 

здійснення якісної професійної підготовки молодших спеціалістів. 

Експертна комісія, перевіривши подані матеріали, підтверджує 

наявність та достовірність документів, що забезпечують правову 

основу діяльності Чемеровецького медичного коледжу та правові 

засади підготовки фахівців зі спеціальності 5.12010101 «Лікувальна 

справа». 
 

РОЗДІЛ ІІ  

Формування контингенту студентів 

В коледжі склалася певна система профорієнтаційної роботи, яка 

пропагує професію медика серед учнівської та батьківської громадськості і 

передбачає відповідні форми та методи: зустрічі адміністрації, викладачів та 

студентів коледжу з контингентом випускних класів загальноосвітніх 

навчальних закладах; залучення випускників коледжу до профорієнтаційної 

роботи під час проходження переддипломної практики; презентація 
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навчального закладу в засобах масової інформації; розповсюдження 

інформаційних буклетів в лікувально-профілактичних установах 

Хмельниччини та суміжних районах інших областей, школах 

Чемеровецького району та районних відділах освіти Хмельницької області, 

деяких районів інших областей; систематична участь представників 

навчального закладу у традиційних ярмарках професій; проведення Днів 

відкритих дверей; оформлення інформаційного стенду «на допомогу 

абітурієнту»; спільне планування та проведення з шкільною молоддю 

місцевого регіону молодіжних просвітницьких акцій, конкурсів, 

розважальних програм; постійне оновлення інформації на веб-сайті 

навчального закладу. 

Такий підхід до профорієнтаційної роботи забезпечує  стабільний 

набір та виконання умов державного замовлення. У 2015 році на навчання до 

коледжу прийнято 87 студентів, з яких 35 (40,2%) - за державним 

замовленням. Всього у 2015-2016 навчальному році (станом на 01.10.2015р)  

у коледжі навчається 729 студентів, з них - 337 здобувають спеціальність 

5.12010101 «Лікувальна справа». За державним замовленням навчається 157 

студентів, що складає 46,6% від контингенту. 

Голова та секретар приймальної комісії  щорічно беруть участь  в  

регіональних нарадах-семінарах проректорів (директорів) і відповідальних 

секретарів приймальних комісій ВНЗ.  

Приймальна комісія в своїй роботі керується чинним законодавством, 

Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, Правилами 

прийому до Чемеровецького медичного коледжу, які затверджуються 

наказом директора коледжу.    

Документація приймальної комісії ведеться відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України №705 від 02.07.2015 року «Про 

затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних 

закладах».   

Укладання договорів на підготовку фахівців, що навчаються на 

контрактній основі, в коледжі здійснюється згідно з Типовим договором, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.04.2002 

року №329/6617. 

Зі студентами державної форми навчання укладаються угоди, 

передбачені додатком 1 до Порядку працевлаштування випускників вищих 

навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним 

замовленням, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

22.08.96 №992 (із змінами, внесеними від 15.04.2015 року №216). 

Контингент студентів, які здобувають  спеціальність 5.12010101 

«Лікувальна справа» протягом останніх п'яти років знаходився у межах 

ліцензованого обсягу. 
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Показники формування контингенту студентів 

Чемеровецького медичного коледжу 

зі спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» 

 
№ 

п/п 

Показник Роки 

 

2012/2013 

навч. 

рік 

 

2013/2014 

навч. 

рік 

2014/2015 

навч. 

рік 

2015/2016 

навч. 

рік 

1 2 3 4 5 6 

1. Ліцензований обсяг підготовки (денна 

форма) 

105 105 105 105 

2. Ліцензований обсяг підготовки (заочна 

форма) 

- - - - 

3. Прийнято на навчання, всього (осіб)  

• денна форма 

в т.ч. за держзамовленням 

• заочна форма 

в т.ч. за держзамовленням 

• нагороджених медалями, або тих, що 

отримали диплом з відзнакою 

• таких, які пройшли довгострокову 

підготовку і профорієнтацію 

• зарахованих на пільгових умовах, з якими 

укладені договори на підготовку 

96 

96 

43 

- 

- 

3 

 

 

- 

 

- 

90 

90 

43 

- 

- 

8 

 

 

- 

 

- 

68 

68 

40 

- 

- 

4 

 

 

- 

 

- 

87 

87 

35 

       - 

       - 

       7 

 

 

       - 

  

       - 

4. Подано заяв на одне місце за формами 

навчання 

• денна 

• заочна 

 

 

0,9 

- 

 

 

0,9 

- 

 

 

0,6 

- 

 

 

0,8 

- 

5. Конкурс абітурієнтів на місця державного 

замовлення 

• денна форма  

• заочна 

 

 

2,3 

- 

 

 

2,0 

- 

 

 

1,7 

- 

 

 

2,5 

- 

6. 

 

 

Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації, прийнятих на скорочений 

термін навчання на: 

• денну форму  

• інші форми (заочна форма, вступ на 3 

роки) 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

       - 

       - 

 

Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення зі спеціальності 

протягом попередніх 4 років знаходився в межах від 1,7 до 2,5. Загалом же у 

цей період кількість студентів, які вступали на навчання до коледжу 

становить 96 чол. в 2012/2013р., 90 чол. в 2013/2014 році, 68 чол. в 2014/2015 

році, 87 в 2015/2016 році. 



Висновки про результати повторної акредитаційної експертизи зі спеціальності 

5.12010101 «Лікувальна  справа» 

_____________________________________________________________________________ 

 

Голова експертної комісії       ________________  А.М.Лобода                                                   

11 

 

План державного замовлення протягом останніх п'яти років 

зменшився із 43 осіб у 2010р. до 35 у 2015р. 

В закладі проводиться значна робота  для збереження студентського 

контингенту. Велика увага при цьому приділяється індивідуальній роботі 

кураторів академічних груп, завідувача відділення та з окремими категоріями 

студентів. Систематично підтримується зв'язок з батьками. Стан успішності 

та  дисципліни, виконання навчальних планів і програм аналізується на 

батьківських зборах, засіданнях адміністративної та педагогічної рад, 

старостату, циклових методичних комісій.  

У коледжі розроблений та затверджений у відповідному порядку  

графік консультацій, викладачами навчальних дисциплін організовуються 

додаткові та індивідуальні заняття з окремими студентами. 

 

Висновки: експертна комісія відзначає, що робота щодо організації та 

забезпечення прийому проводиться з дотриманням законодавчих та 

нормативних вимог. В процесі навчання студентів за спеціальністю 

5.12010101 «Лікувальна справа» адміністрацією та викладачами 

здійснюється комплекс заходів спрямований на збереження існуючого 

студентського контингенту. Відрахування та поновлення студентів 

на навчання  базується на чинній нормативно-правовій базі. 

Порушень у формуванні контингенту студентів експертною 

комісією не виявлено 

 

РОЗДІЛ   ІІІ 

Зміст підготовки фахівців  

спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» 

Чемеровецький медичний коледж здійснює власну діяльність 

відповідно до нормативно-правових документів, які регламентують роботу 

вищого навчального закладу І рівня акредитації. Підготовка фахівців зі 

спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» в коледжі  здійснюється 

відповідно до Галузевих стандартів  вищої освіти України згідно наказу 

Міністерства освіти і науки України № 401 від 07.07.2011року. 

В  коледжі  щорічно  розробляється  робочий  навчальний  план  на 

основі  примірного навчального  плану  підготовки   молодшого спеціаліста,  

затвердженого   в установленому порядку та введеного  в дію у 2011 році 

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України  та  затверджується  

наказом  директора  коледжу. 

На  основі  наявних  типових   навчальних  програм,  затверджених  

МОН  України  та погоджених   Центральним  методичним  кабінетом  

підготовки  молодших  спеціалістів  МОЗ  України  викладачами  розроблені  

робочі  навчальні  програми. 
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Робочі  програми  з  навчальних  дисциплін,  програми  всіх  видів  

практик,  комплекси  навчально-методичного  забезпечення  з  усіх  

дисциплін  навчального  плану,  контрольні  завдання  з  навчальних  

дисциплін  для  визначення  рівня  якості  навчальних  досягнень  студентами  

затверджені  в  установленому  порядку. Для якісної організації виконання 

навчальних планів та програм заступником з навчальної роботи  

щосеместрово складається та затверджується  у відповідному порядку 

розклад занять з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. 

Організаційними  формами  навчально-виховного  процесу  є  

навчальні  заняття,  виконання  індивідуальних  завдань,  самостійна  робота  

студентів,  практична  підготовка,  контрольні  заходи. 

Відповідно  до  графіка  навчального  процесу  розробляється  і  

затверджується  директором  коледжу  організаційно-планова  документація:  

розклади  проведення  семестрових,  перевідних  та  державних  іспитів,  

диференційованих  заліків,  графіків  прийому  виробничої  та  

переддипломної  практик,  консультацій. 

Експертна комісія відзначає наявність матеріалів для проведення 

різних форм контролю знань, умінь та навичок студентів. 

 Для  забезпечення  вимог  щодо  організації  позааудиторної  

самостійної  роботи  студентів,  викладачами  коледжу  розроблений  

відповідний  методичний  комплекс  з  усіх  навчальних  дисциплін,  

передбачених  навчальним   планом,  як  на  базі  навчальних  кабінетів,  так  і  

бібліотеки  та  комп’ютерного  класу.     

Аналіз робочих навчальних програм, журналів академічних груп 

підтверджує виконання  навчальних  програм. 

Робочі навчальні програми щорічно коригуються в межах допустимих 

норм на засіданнях предметних циклових комісій, затверджуються 

заступником директора з навчальної роботи.  

Організація  та  проведення  практичної  підготовки  студентів  

здійснюється  за  трьома  формами:  навчальна,  підсумкова  практика  на  

базі  відділень  Чемеровецької  ЦРЛ  під  керівництвом викладача  та  

переддипломна,  згідно  з  наказом  МОЗ  України  за  №690  від  07.12.2005р.  

«Про  затвердження  Положення  про  організацію  та  проведення  практики  

студентів  вищих  медичних  та  фармацевтичних  навчальних  закладів  І-ІІ 

рівня  акредитації». 

Планування практик  здійснюється  згідно  наказу  директора  

коледжу,  з  урахуванням  їхніх  програм  та  вимог  навчального  плану.  

Загальне  керівництво  від  лікувально-профілактичних  баз  здійснюється  

головним  лікарем  або  заступником  головного  лікаря  лікувально-

профілактичного  закладу,  а  контроль  забезпечується  методичними  

керівниками  та  адміністрацією  коледжу. 
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Керівники  лікувально-профілактичних  установ,  де  працюють  

випускники  коледжу,   відзначають  відповідність  підготовки  фахівців  у  

коледжі  державним  стандартам,  організаторські  здібності  молодших  

медичних  спеціалістів,  володіння  ними  необхідним  комплексом  

професійних  компетентностей,  а  також  такі  важливі  професійні  якості  

випускників  коледжу,  як  чуйність,  милосердя,  відповідальність. 

 Висновки голів Державних кваліфікаційних комісій у звітах про 

державні іспити дають підстави вважати рівень підготовки спеціалістів як 

такий, що повною мірою відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики та є достатнім для самостійної роботи молодшого спеціаліста 

в умовах поліклініки, амбулаторій, стаціонару. 

 Щорічно  студенти  відділення  «Лікувальна  справа»  беруть  участь  

в  регіональному  конкурсі  професійної  майстерності,  демонструючи   

високі  професійні  досягнення. 

 

Висновки: експертна комісія відзначає, що організація та зміст підготовки 

студентів спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» 

здійснюється  відповідно до нормативних та навчально-методичних 

документів МОН та МОЗ України, виконується повністю і в терміни 

передбачені навчальним планом та графіком навчального процесу. 

 

РОЗДІЛ ІV  

 Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-

виховного процесу 

спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» 

Чемеровецький медичний коледж здійснює свою діяльність згідно з 

Конституцією України та відповідно до діючих директивно-нормативних 

документів: 

 Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ 

століття). 

 Закону України «Про освіту». 

 Закону України «Про мову». 

 Закону України «Про вищу освіту» 

 Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 65 від 20.01.1998 р.  

 Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах (наказ Міністерства освіти України №161 від 

02.06.1993 р.). 

 Положення про проведення практики студентів у вищих 

навчальних закладах України (наказ Міністерства освіти України  
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№ 93  від 08.04.1993 р.). 

 Наказу МОЗ України «Про затвердження Положення   про 

організацію та проведення практики студентів вищих медичних і 

фармацевтичних  навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (наказ 

№ 690 від 07.12.2005 р.) 

Навчальний заклад, використовуючи можливості сучасної комп’ютерної  

техніки (1 раз в місяць),   поповнює свою   нормативно-правову базу. 

Нормативні документи  надходять в коледж через кореспонденцію. 

Щорічно в коледжі проводиться передплата періодичних  видань 

Міністерства освіти і науки України та періодичну фахову  пресу. 

Керівники структурних  ланок,  педагогічний колектив  систематично 

ознайомлюються  з нормативними  документами  через листи-ознайомлення, 

а також в  процесі  їх  обговорень на зборах трудового колективу, засіданнях  

адміністративної та педагогічної рад. 

На   виконання основних завдань та вимог нормативних документів 

розробляються  заходи, хід  виконання яких  контролюється директором  

коледжу, заступниками директора з навчальної роботи, з гуманітарної освіти 

та виховання; заслуховуються на засіданнях  адміністративної ради та ОМК 

тощо. 

Графік  навчального процесу  розробляється  на навчальний рік  та 

складається відповідно до робочого навчального плану,  відповідає вимогам  

навчальних планів й нормативних документів. Передбачає міждисциплінарну 

інтеграцію, а також рівномірність завантаження  аудиторного фонду 

навчального корпусу та лікувальних баз. 

Розклад занять складено на  підставі робочого навчального плану та  у 

відповідності до інструктивних листів  й рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України «Про впровадження п’ятиденного тижня», «Положення про 

організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних 

закладах» . 

Розклад теоретичних і практичних занять забезпечує  виконання 

навчального плану в повному обсязі. 

Навчальний тиждень студентів становить 32-36 академічних годин, 

навчальний день не перевищує  8 академічних годин.  

Зміни  в розкладі занять  у випадку хвороби чи відрядження викладачів  

своєчасно доводяться до відома  студентів і викладачів. 

За всіма напрямами   навчально-виховного процесу   розроблена й 

затверджена  організаційно-планова документація: розклади проведення 

перевідних та державних іспитів, диференційованих заліків, консультацій 

тощо. 
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Спеціальність «Лікувальна справа» забезпечена освітньо-професійними 

програмами, які регламентують організацію й проведення навчально-

виховного процесу.   

Навчально-методичний комплекс включає :  

 - робочий навчальний план з напрямку підготовки;  

- графік навчального  процесу;  

- робочі навчальні програми;  

- комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін;  

- комплекс навчально-методичного забезпечення позааудиторної  

  самостійної роботи студентів;  

- комплекс для організації і проведення поточного,  підсумкового  

контролів знань та умінь. 

На основі  типових навчальних програм розроблені робочі навчальні 

програми з дисциплін, які розглянуті на засіданнях предметних циклових  

комісій та затверджені заступником директора з навчальної роботи. В 

коледжі виданий наказ про перелік діючих типових навчальних програм. 

Навчально-методичний комплекс із спеціальності «Лікувальна справа» 

включає:  

- навчальні  програми; робочі програми;  

- методичні вказівки до семінарських занять; 

- інструкції  та алгоритми виконання практичних навичок; 

- інструкції до проведення навчальної практики під керівництвом 

викладача; 

- інструкції  до лабораторних занять; 

 - методичні рекомендації   до організації позааудиторної самостійної  

   роботи студентів;  

- методичне забезпечення контролю знань  студентів (контроль 

поточних та залишкових знань); 

 - підручники, навчальні  посібники. 

Навчальний процес  здійснюється у формах:  

- навчальних занять;  

- виконання індивідуальних завдань;  

- самостійної роботи студентів; 

- практичної підготовки; 

 - контрольних заходів. 

Основні види навчальних занять: 

 - лекційне; 

 - лабораторне, практичне;  

- семінарське;  

- консультація. 
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Програмно-методична документація та викладання усіх навчальних 

дисциплін ведеться державною мовою. 

Навчальні дисципліни робочого плану повністю забезпечені основною 

навчальною літературою. Частка  їх україномовних видань становить 100%. 

Самостійна позааудиторна робота студентів організовується відповідно 

до «Положення про організацію самостійної роботи студентів». Представлені 

методичні матеріали організації позааудиторної самостійної роботи 

студентів, які включають навчальні завдання для самоконтролю. Всі ці 

матеріали роздруковані і знаходяться в кабінетах, бібліотеці та електронному 

варіанті  в читальному залі бібліотеки і засвідчують належний рівень 

забезпечення самостійної роботи студентів.  

Навчальні програми, зміст навчально-методичних комплексів 

систематично поновлюються з урахуванням змін в медичній науці, 

практичній галузі, прийняття нових юридичних законів та нових 

нормативних актів. Джерелами інформації є офіційні видання та сайти 

Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України. 

Ознайомлення з поточною навчальною документацією, навчальними та 

робочими програмами з усіх дисциплін, наскрізними програмами практик, 

дозволяє констатувати, що забезпеченість ними становить 100%. 

Структура управління і контролю за навчально-виховним процесом 

обумовлена структурою підрозділів закладу. Вищим органом управління 

коледжу є педагогічна рада, яку очолює директор.  Для ефективного  

забезпечення колегіального обговорення  навчально-виховної, методичної 

роботи  викладачів та інших питань діяльності коледжу відбуваються 

засідання педагогічної ради, на яких  розглядаються актуальні проблеми 

навчально-виховного процесу, зокрема:  Про формування ключових 

компетентностей як ціннісних орієнтацій навчальної діяльності студентів 

ІV курсу спеціальності «Лікувальна справа» на заняттях професійної та 

практичної підготовки (протокол №4 від 23.12.2013р.);Психологічні 

фактори процесу адаптації студентів  нового набору до  навчання та умов  

студентського колективу коледжу (протокол №2 від 27.10.2014р.);  

Результати моніторингу успішності студентів з предметів природничо-

наукової підготовки за наслідками  контрольних зрізів   знань (І-ІІІ курси 

спеціальностей «Лікувальна справа») (протокол №6 від 18.05.2015р.); 

Куратор групи як ключова ланка системи виховної роботи коледжу 

(протокол №10 від 26.05.2014р.).  

Всі форми роботи з педагогічними кадрами узагальнено і зведено в 

єдину систему у плані внутріколеджного контролю, де передбачено не тільки 

його конкретні форми, але і заходи завершення контролю, які лежать в основі 

прийняття управлінського рішення та персональну відповідальність 

адміністрації коледжу за його реалізацію. 
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 Щорічно складається план внутріколеджного контролю, який охоплює 

всі підрозділи і напрямки навчально-виховної роботи.  

Контроль носить конкретний характер. Систематично, згідно з планами 

роботи, на засіданнях предметних  циклових комісій обговорюються 

результати підсумкового контролю про ведення навчальної документації, 

написання методичних розробок, проведення відкритих занять, звіти 

викладачів про підвищення фахової кваліфікації, обговорюються матеріали 

атестації викладачів. 

В коледжі запроваджено як проміжний, так і підсумковий контроль 

знань студентів у тестовій формі із використанням інформаційних 

технологій. З цією метою створено банк тестових завдань, який 

використовується для проведення семестрових екзаменів з відповідних 

навчальних дисциплін. 

Контроль  знань та умінь студентів здійснюється також шляхом 

обов'язкових директорських контрольних робіт, проведенням практичних 

замірів навичок напередодні практики  і здачею тестового контролю після  

закінчення виробничої практики.  

Контроль рівня підготовки випускників здійснюється під час проведення 

комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності який проводиться у 

два етапи: І- теоретичний,ІІ – практичний. Система внутрішнього контролю 

охоплює і такі сфери діяльності як виховна робота та фінансово-

господарська. 

Одним із позитивних показників діяльності коледжу є відсутність  

незадовільних оцінок у студентів-випускників коледжу у ліцензійному іспиті 

Крок М «Лікувальна справа». За результатами екзаменаційної сесії 2014 -  

2015 н.р. спеціальності «Лікувальна справа»  показник якісної успішності 

становить – 78,8%; абсолютної успішності - 100%. 
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2012-

2013 

101 74,6 71,6 81,5 64,1 74,1 72,6 80,3 76 73,5 70,7 

2013-

2014 

98 81,6 70,1 81,4 83,1 79,4 88,6 83,8 79,8 84,8 86,8 

2014-

2015 

101 86,7 89,7 89,3 96 87,8 87 80,8 84,5 91,4 96,2 88,6 74,3 86,7 80,1 88,3 
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        Навчально-методична  робота  проводиться  згідно   з  планом   роботи  

коледжу  через методичний кабінет та предметні циклові комісії. Викладачі 

об'єднані  у вісім предметних циклових комісій та методичне об'єднання  

кураторів академічних груп: 

           -     комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;   

- комісія загальноосвітніх дисциплін; 

- комісія природничо-наукової підготовки; 

- комісія професійної та практичної підготовки терапевтичних 

дисциплін; 

- комісія професійної та практичної підготовки хірургічних 

дисциплін; 

- комісія професійної та практичної підготовки педіатричних та 

акушерсько-гінекологічних дисциплін;  

- комісія професійної та практичної підготовки з вузьких 

спеціальностей; 

- комісія фізичного виховання та  захисту Вітчизни 

Діяльність предметних циклових комісій  визначається Типовим 

положенням  з урахуванням  конкретних завдань, що стоять перед ними, та 

специфіки їх роботи. 

Основним завданням методичних комісій є: 

- організація педагогічних працівників коледжу на вдосконалення 

змісту навчання і виховання майбутніх медичних спеціалістів; 

- вдосконалення методичної підготовки викладачів стосовно 

проведення навчально-виховної роботи; 

- вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду викладачів 

коледжу; 

- активізація самостійної роботи  викладачів щодо підвищення своєї 

кваліфікації. 

Головна мета діяльності кожної  предметної циклової комісії полягає в 

підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки  медичних 

фахівців, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні 

питання надання долікарської допомоги населенню. Досягнення цієї мети 

циклові комісії здійснюють шляхом: 

- навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та 

навчання і виховання студентів; 

- методичної роботи кожного викладача – члена методичної комісії; 

- підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення та 

узагальнення кращого їх досвіду, упровадження елементів 

інноваційних технологій навчання на відкритих заняттях та 

позааудиторних  заходах; 
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- вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки 

методичних рекомендацій щодо використання інформаційно-

комп’ютерних та мультимедійних засобів у навчально-виховному 

процесі; 

- створення навчально-методичного забезпечення з метою 

організації самостійної аудиторної та позааудиторної роботи 

студентів. 

Кожна предметна циклова комісія планує роботу на навчальний рік. 

Плани роботи погоджуються і корегуються методистом коледжу. 

Затверджуються заступником директора з навчальної роботи.  В наявності  

вся необхідна  документація: 

-  плани  роботи; 

-   графіки і протоколи засідань; 

- перелік методичних розробок та інформаційно-методичних 

повідомлень, доповідей;  

-  облік взаємовідвідування;   

- плани роботи кабінетів, лабораторій, предметних  гуртків 

 Організаційні  заходи  предметних циклових комісій  відповідають  

змісту   та формам  методичної роботи коледжу.  Чітка організація роботи 

забезпечує    умови  ефективної роботи   кожного члена  методкомісії.  

Предметними цикловими комісіями складені графіки проведення 

тижнів та декад наук, в програму входять навчально-теоретичні конференції, 

конкурси «Кращий знавець предмета», олімпіади, інтелектуальні ігри, цікаві 

зустрічі, екскурсії тощо.  

          З метою координації навчально-методичної роботи в коледжі   

проводяться    спільні засідання, на яких   обговорюються актуальні питання   

методики впровадження форм та методів інноваційних технологій  навчання: 

 - Практичне заняття - одна з основних форм організації навчання 

майбутніх молодших спеціалістів для сфери охорони здоров'я. 

 -  Групова навчально-пізнавальна діяльність студентів на заняттях як 

вид інтерактивної педагогічної технології. 

- Організація та проведення науково-дослідницької та  науково-

пошукової  діяльності студентів у системі підготовки молодших 

спеціалістів та її напрямки.  

- Система навчально-методичних  засобів для забезпечення аудиторної 

та позааудиторної самостійної роботи студентів. 

- Сутність технології особистісно орієнтованого навчання та      

діяльність викладача на занятті з особистісно зорієнтованою 

спрямованістю. 

- Творчий портрет викладача (презентація портфоліо   педагогічної 

діяльності  викладачів, які  атестуються)  та ін. 
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Кожний вид діяльності   ПЦК підпорядкований  реалізації  

генеральної методичної проблеми коледжу «Формування потреби студента в 

саморозвитку, самовдосконаленні шляхом ефективного впровадження  форм 

та методів інноваційних технологій», відповідно до якої  визначаються та 

реалізуються методичні проблеми, які досліджуються методичними 

комісіями: 

-  Розвиток творчого мислення студентів в умовах інтерактивного 

навчання  (комісія гуманітарних та соціально-економічних 

дисциплін.  

- Виявлення та розвиток індивідуальних  та творчих здібностей 

студентів при викладанні загальноосвітніх дисциплін через 

впровадження методів критичного мислення (комісія 

загальноосвітніх дисциплін.; 

- Розвиток творчих здібностей студентів в умовах компетентнісного 

особистісно орієнтованого навчання на заняттях природничого-

наукової підготовки; 

- Системний підхід до організації самостійної роботи студентів - 

важлива складова  компетентнісного   підходу до формування 

фахівця-медика. (комісія професійної та практичної підготовки 

терапевтичних дисциплін).  

-  Особливості самостійної роботи студентів в контексті впровадження  

мультимедійних технологій навчання (комісія професійної та 

практичної підготовки хірургічних дисциплін).  

- Комплексне впровадження традиційних та інноваційних форм і 

методів навчання - шлях до  ефективної професійної підготовки 

студентів при викладанні акушерсько-гінекологічних та 

педіатричних дисциплін.  

 - Превентивне виховання шляхом ефективного застосування засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях професійної та 

практичної підготовки з вузьких спеціальностей (комісія професійної 

та практичної підготовки з  дисциплін вузького профілю). 

  - Виховання фізичної культури студентської молоді в сучасних 

умовах як пріоритетної програми якісної підготовки майбутніх 

спеціалістів для сфери охорони здоров’я (комісія фізичного 

виховання та Захисту Вітчизни). 

Під керівництвом  досвідчених голів  предметних циклових комісій та 

активному  сприянню методиста коледжу   викладачі   активно 

впроваджують форми, методи та прийоми інноваційних технологій навчання, 

наполегливо працюють  над покращенням якості організації та проведення 

позааудиторної роботи - засідань предметних гуртків, де звертається 
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особлива увага на  аспекти науково-дослідницької діяльності творчих груп 

студентів та технічну творчість.    

З метою вивчення системи роботи або досвіду викладачів 

організовується та проводиться взаємовідвідування занять, позааудиторних 

заходів,  їх аналіз. 

Викладачі ведуть викладання на спеціальності «Лікувальна справа» 

відповідно до вимог навчальних програм, мають в повному обсязі належне 

навчально-методичне забезпечення. На лекційних й практичних заняттях 

використовують: мультимедійний супровід (презентації); опорні схеми, 

роздавальний матеріал; інструкції, алгоритми, ситуаційні задачі, тести 

різного рівня складності,  графологічні схеми тощо. 

Студентам рекомендується основна та додаткова література, матеріали  з 

новинок  медицини. 

З метою  визначення  ефективності  застосування форм та методів   

інноваційних технологій  на лекційних й практичних  заняттях  викладачі 

предметних циклових комісій   працюють над приватними  методичними 

темами.   

 Члени педагогічного колективу постійно працюють  над підвищенням 

свого фахового рівня та педагогічної майстерності шляхом  проходження 

курсової перепідготовки, стажування, тематичних удосконалень. План 

підвищення курсової  перепідготовки членів педагогічного колективу 

виконується . 

  Методичним центром організації навчально-виховної роботи зі 

студентами й опорною ланкою керівництва коледжу з педагогічними 

кадрами є методичний кабінет, основна мета якого – сприяти 

впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі 

навчання та виховання майбутніх медиків.  

Для ефективної роботи викладачів відділення з питань педагогіки, 

психології та методики методичний кабінет розміщений в окремій кімнаті. 

Його оснащення зручне й доступне для користування: 

- картотека навчально-методичного матеріалу; 

- стенди, що відображають фундаментальні положення педагогіки 

та досвід роботи членів педагогічного колективу («Інформаційно- 

методичний вісник», «Вимоги до сучасного заняття», «Заняття у 

системі особистісно зорієнтованого навчання»); 

-  бібліотечка, яка включає літературу з педагогіки, психології та 

методики навчання та виховання; 

- добірки педагогічної преси («Освіта України», «Нові технології 

навчання», «Проблеми освіти», «Освіта. Технікуми. Коледжі», 

«Відкритий урок», «Все для вчителя», «Педагогіка і психологія», 

«Навчально-виховний процес», «Коледжанин», «Медична освіта», 
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«Ваше здоров’я», «Лікування та діагностика», «Медичний вісник 

України», «Медицина невідкладних станів», «Мистецтво 

лікування», «Лікарська справа» та інші.) 

- матеріали про досвід викладачів, кураторів груп, вихователів 

гуртожитку; 

- вимоги до навчальних занять, їх типи та види; 

- матеріали відкритих занять « Моє краще заняття»; 

- матеріали навчально-дослідницьких та пошукових робіт творчих 

груп студентів  «Ініціатива. Творчість. Пошук»; 

- матеріали атестації «Атестація –  крок до майстерності» 

- матеріали кращих педагогічних надбань викладачів коледжу 

«Дайджест творчих здобутків» 

Для оптимізації та забезпечення навчального процесу щороку 

розробляється план його роботи, який спрямовує і координує роботу 

предметних циклових комісій на реалізацію запланованих заходів, інформує 

викладачів про навчальні, педагогічні, методичні публікації, організовує 

науково-методичну співпрацю досвідчених викладачів та викладачів-

початківців, сприяє поширенню та опрацюванню законодавчих документів, 

новітніх досягнень в галузі освіти, науки й медицини. 

Ведеться активна співпраця викладачів коледжу з викладачами-колегами 

медичних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації  Хмельницької області 

через участь в роботі регіональних методичних об’єднаннях.  

Щорічно у плані методичної роботи визначаються основні напрями, 

завдання та методична проблема, над якою працює педагогічний колектив  

впродовж навчального року. Результати роботи постійно розглядаються на 

засіданнях педагогічної, адміністративної та методичної рад коледжу, 

розширених засіданнях предметних циклових комісій, методичного 

об’єднання кураторів груп.  

Методичний кабінет коледжу спрямовує свою діяльність  на підвищення 

фахового та  науково-методичного рівнів педагогічних працівників. Науково-

методичну підготовку викладачі удосконалюють шляхом участі в психолого-

педагогічних, проблемних науково-теоретичних семінарах, «круглих столах», 

панорамах методичних новинок, методичних вернісажах, фестивалях 

педагогічних ідей і знахідок за матеріалами позитивного та перспективного 

досвіду роботи викладачів, семінарах, які проводяться в коледжі за участю 

науковців Хмельницького інституту післядипломної освіти педагогічних 

працівників. 

Протягом звітного періоду викладачі  коледжу кращі досягнення 

педагогічної діяльності подають до друку    у навчально-методичний журнал 

«Освіта. Технікуми, коледжі», інформаційний вісник «Фахівець», науково-

практичний  журнал «Медсестринство», місцеві періодичні  видання.  Крім 
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того, видані підручники: «Медсестринство», місцевих періодичних виданнях 

та видані підручники: В.В.Барціховський, Шерстюк П.Я.  Медична біологія: 

Підручник.-К.: «Медицина», 2011.-311с , Практикум із внутрішньої 

медицини: Терапія: Навчальний посібник (за редакцією О.С.Стасишина- К.: 

«Медицина»,2015.-255с Колектив авторів:Стасишин О.С., Задорожний Р.В, 

Синюгіна В.О. та ін.   

Уся методична робота, що здійснюється на відділенні  «Лікувальна 

справа»,   передбачає основну мету - запровадження  інноваційних підходів 

до справи навчання і виховання  медичних сестер у контексті сучасної моделі 

сестринської справи та утвердження духовності     сучасної молоді. 

 

Висновки: експертна комісія відмічає належне організаційне та 

навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу 

спеціальності 2.12010101 «Лікувальна справа» в Чемеровецькому медичному 

коледжі, яке відповідає вимогам законодавчих актів з питань освіти та 

забезпечує якісну підготовку молодших спеціалістів. 

 

РОЗДІЛ V  

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

Головним фактором якісної підготовки молодшого спеціаліста 

кваліфікації  фельдшер  у Чемеровецькому медичному коледжі є достатній 

професійний та фаховий рівень педагогічного складу закладу. 

Формування кадрового складу відповідає основним принципам: 

- орієнтація на високий   рівень професійних і особистих якостей 

викладачів; 

- розуміння викладачами та дотримання ними вимог державного 

стандарту викладання та специфіки навчального закладу 

Навчальний процес  з дисциплін гуманітарної та соціально-

економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки  на 

спеціальності «Лікувальна справа» здійснює 48 осіб, в т.ч. 46 осіб зайнято на 

постійній основі. Серед них 20 педагогів, 26 викладачів-лікарів.  

Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний 

процес зі спеціальності: 

- спеціаліст вищої категорії –  27  (58,7 %); 

- спеціаліст першої категорії – 4 (8,7 %); 

- спеціаліст другої категорії –  9 (19,6 %); 

- спеціаліст– 6 (13 %); 

- викладач-методист – 17 (37%); 

- старший викладач –  3 (6,5 %); 

- кандидат медичних наук – 1 (2,2%); 

- відмінник освіти – 2 (4,3%). 
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На відділенні працюють 2 викладачі-сумісники, що становить 4,2% 

від викладацького складу. Кількість годин, які вони викладають, складає 

4,08% від загальної кількості годин, передбачених навчальним планом. 

Експертна комісія відзначає, що особові справи керівного, 

викладацького та студентського складу підтримуються в належному порядку 

і зберігаються у інспектора з кадрів. 

Усі викладачі викладають дисципліни, які відповідають їх базовій 

освіті. 

Викладацький склад за віковими показниками та стажем роботи 

працездатний, досвідчений, в його числі 9 педагогів пенсійного віку, що 

становить 19,6% від усього складу викладачів цієї спеціальності. Середній 

вік викладацького складу спеціальності становить 45 років. 

Викладацький склад випускових циклових комісій зі спеціальності 

«Лікувальна справа» особливу увагу приділяє практичній спрямованості 

навчання, підготовці  компетентного фельдшера у роботі закладів охорони 

здоров’я. Тому абсолютна більшість практичних занять проводиться в 

навчальних кімнатах лікувальних закладів, що забезпечує безпосередній 

контакт студентів із пацієнтами. 

Педагогічна кваліфікація усіх без винятку викладачів, які працюють 

на випускових циклових комісіях коледжу, відповідає дисциплінам, які вони 

викладають. 

Спостерігається тенденція до омолодження вікового цензу 

педагогічних працівників. Так, за 5 останніх років викладацький склад 

спеціальних комісій поповнився новими працівниками, тому 22,9% 

викладацького складу випускових комісій мають педагогічний стаж до 5 

років, 25% мають стаж від 5 до 10 років, 52,1% викладачів працюють більше 

10 років. 

Відсутність дисциплінарних звільнень засвідчує продуману кадрову 

політику дирекції та добросовісне виконання посадових обов’язків 

викладачами. 

Атестація викладачів  проводиться відповідно до Типового положення  

«Про атестацію педагогічних працівників України» наказ від 06.10.2010 р.       

№ 930 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН №1135 від 08.08.2013р). 

В навчальному закладі складено персональний план підвищення 

кваліфікації викладачів коледжу. 

Щорічно, близько 20% викладацького складу спеціальності 

5.12010101 «Лікувальна справа» підвищують свій професійний рівень на 

ФПК при Національному медичному університеті ім. акад. О.О.Богомольця, 

кафедрах медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології; анатомії 

людини; нормальної фізіології; інформатики, іноземної мови та суспільних 

дисциплін Тернопільського медичного університету. 
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Копії документів про підвищення кваліфікацій знаходяться в особових 

справах у відділі кадрів коледжу. На засіданнях педагогічної ради та 

методичних об’єднань викладачі звітують про результати проходження ФПК, 

впроваджують свій досвід в навчально-виховний процес коледжу та 

спеціальності. 

Викладацький склад спеціальності Лікувальна справа» працює над 

вдосконаленням навчально-методичного дисциплін.  

 

Висновки: експертна комісія зазначає, що навчально-виховний процес на 

спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа»  забезпечується з 

урахуванням базової освіти, фаху та кваліфікації викладачів, 

педагогічного досвіду, професійної майстерності. Стан кадрового 

потенціалу закладу дає можливість повністю виконувати освітньо-

професійну програму і відповідає вимогам нормативних документів 

Міністерства освіти України. 

 

РОЗДІЛ VІ   

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

Створена  у  Чемеровецькому  медичному  коледжі  матеріально-

технічна  база  дозволяє  забезпечувати  навчальний  процес  на  рівні  вимог  

державних  стандартів  совіти  підготовки  фахівців,  навчального  плану  та  

програм  з  навчальних  дисциплін. 

Навчально-виховний процес здійснюється у двох навчально-

лабораторних корпусах, загальна площа яких становить 10012,8 м
2
,  в тому 

числі навчальна – 6311,6 м
2
, що складає 8,7 м

2
  на одного студента. 

Додатково використовується 751,9 м
2
 площі навчальних кімнат, створених на 

базі Чемеровецької ЦРЛ.  

Виконання навчального плану зі спеціальності «Лікувальна справа» 

забезпечується 12 лекційними аудиторіями, 46 кабінетами доклінічної 

практики, 8 лабораторіями, тренажерним кабінетом, 17 навчальними 

кімнатами, що функціонують на базі Чемеровецької ЦРЛ, лекційною залою 

на 240 місць, створеною в поліклінічному відділенні лікарні.  

Всі кабінети  достатньо забезпечені інструментарієм, фантомами і 

муляжами, наочністю і предметами догляду за хворими, що забезпечує 

засвоєння практичних навичок та вмінь студентами коледжу,  мають 

належний сучасний естетичний вигляд, вони систематично поповнюються 

відповідними нормативними документами, інформаційними методичними 

матеріалами, технікою, обладнанням, меблями.  

У коледжі створений сучасний спортивний комплекс, який включає у 

себе ігрову, гімнастичну, тенісну та тренажерну зали загальною площею 

878,7 м
2
. Спортивна база коледжу забезпечена достатньою кількістю 
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спортінвентаря, необхідного для виконання навчальної програми з фізичного 

виховання. 

    Медичне  обслуговування студентів,  викладачів  та  працівників  

коледжу  здійснює  медичний  пункт  коледжу, який  знаходиться  в  

навчальному  корпусі  та  обладнаний  відповідно  до  санітарно-технічних  

вимог 

 Протягом останніх трьох років навчально-методичні комплекси   

навчальних дисциплін занять приведено у відповідність до  діючих 

навчальних планів та програм, підготовлено базу презентаційних 

відеоматеріалів, засобів контролю знань та вмінь на електронних носіях. 

Протягом звітного періоду щорічно проводився огляд кабінетів та 

лабораторій, результати якого заслуховувались на засіданнях педагогічної та 

адміністративної ради.  

В розпорядженні студентів коледжу актова зала на 300 місць, яка 

відповідає сучасним естетичним вимогам і має необхідне технічне 

оснащення для забезпечення проведення масових заходів, роботи 

танцювального колективу «Феєрія» та вокальної студії. 

Для забезпечення студентів гарячим харчуванням функціонує  їдальня 

на 100 посадкових місць. 

Бібліотечний комплекс коледжу включає у себе читальну залу на 100 

посадкових місць, абонемент та книгосховище. 

Для іногородніх студентів, студентів пільгових категорій у коледжі 

функціонує гуртожиток  на 250 місць.  Забезпеченість  студентів  

гуртожитком  складає  100%. 

Кабінети коледжу щорічно поповнюються сучасними фантомами і 

муляжами, а також приладами та інструментами для забезпечення робочого 

місця майбутнього спеціаліста.  

Пріоритетним напрямком вдосконалення навчально-матеріальної бази 

коледжу адміністрація вважає комп’ютеризацію, як передумову створення 

сучасної навчальної інфраструктури. Сьогодні навчальний заклад володіє 

двома навчальними комп’ютерними класами, внутрішньою локальною 

інформаційною мережею, має власний веб-сайт та електронну адресу. 

Загалом для забезпечення усіх видів навчальної та адміністративно-

господарської діяльності використовується 101 персональний комп’ютер. В 

управління навчально-виховним процесом впроваджуються нові комп’ютерні 

технології, всі  циклові комісії забезпечені персональними комп’ютерами та 

принтерами. Крім того, сучасний методичний рівень проведення занять 

забезпечується наявністю 16 мультимедійних проекторів, 11 ноутбуків, 6 

телевізорів, 2 відеокамер. Бездротовий доступ до мережі Інтернет 

здійснюється через wi-fi  точки доступу встановлені у читальній залі та 

лекційній аудиторії гуртожитку. 
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 Розпочата робота зі створення електронного бібліографічного 

каталогу. Навчальну діяльність забезпечують 26 навчальних та 

контролюючих комп’ютерних  програм.  

В  коледжі створений тренажерний кабінет, обладнаний усіма 

необхідними фантомами, інструментарієм та предметами догляду, що дає 

змогу студентам відпрацьовувати практичні навички із клінічних дисциплін.  

 Важливу роль в організації навчально-виховного процесу відіграє 

бібліотечний комплекс коледжу, книжковий фонд якого складає 45025 тис 

примірників, в тому числі 24900 – підручників,  в  тому  числі 35  

електронних. Студенти на 100% забезпечені підручниками та матеріалами 

позааудиторної самостійної роботи  у читальній залі коледжу. 

Книгозабезпеченість на одного читача становить 100 %, забезпеченість 

підручниками – 100%. За останніх три роки бібліотечний фонд поповнився  

3770 примірниками літератури на загальну суму 258348 грн. 

  Навчальні корпуси, в яких проводяться заняття спеціальності 

«Лікувальна справа», відповідають  державним санітарним нормам.  

 

Висновки: наявна матеріально-технічна база Чемеровецького медичного 

коледжу відповідає вимогам МОН України до вищих навчальних 

закладів І рівня акредитації і дозволяє здійснювати якісну підготовку 

молодшого спеціаліста на рівні вимог Державних стандартів. 

 

РОЗДІЛ VІІ 

Якість підготовки і використання випускників 

Рівень підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.12010101 

«Лікувальна справа» визначався шляхом проведення комплексних 

контрольних робіт в циклі гуманітарних та соціально-економічних, 

природничо-наукових дисциплін,  дисциплін професійної та практичної 

підготовки. 

За наслідками проведених контрольних робіт абсолютна успішність  зі 

спеціальності «Лікувальна справа» склала  99,5 %, якість знань 65,0%. 
 

Результати виконання ККР 

І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Студенти  спеціальності „Лікувальна справа” виконували ККР з 

дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки: іноземної мови 

(за професійним спрямуванням), основ правознавства, культурології.   

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

Контрольну роботу виконували   65 студентів. 

Загальна успішність – 100% 

Якість знань – 61,5% 
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Середній бал – 3,6 

Студенти добре володіють побудовою усіх типів запитань у різних 

часових формах, як активному, так і в пасивному станах, переважна 

більшість з них добре перекладають  медичну термінологію з англійської 

мови на українську. 

Разом з тим, у деяких студентів слабкі навички перекладу медичних 

термінів з української мови на англійську. Окремі допустили помилки у 

написанні  медичних термінів та виконанні граматичних завдань. 

2. Основи правознавства  

Контрольну роботу виконували   63 студенти. 

Загальна успішність – 100% 

Якість знань – 60,3% 

Середній бал – 3,6 

Результати контрольної роботи  показали достатній рівень володіння 

студентами  теоретичних положень адміністративного, кримінального, 

трудового права, знання необхідних законів та нормативних актів, юридичної 

термінології. 

Проте  окремі студенти допускали помилки при роз’ясненні положень 

конституційного права, сімейного права.  

3. Культурологія  

Контрольну роботу виконували   86 студентів. 

Загальна успішність – 100% 

Якість знань – 65,1% 

Середній бал – 3,8 

Аналіз результатів контрольної роботи підтверджує, що значна частина 

студентів  в цілому добре  орієнтуються у темах: «Поняття світової та 

національної культури» «Первісна культура», «Культура скіфів та сарматів», 

«Найдавніші культури на території України» та ін. 

Проте окремі студенти недостатньо орієнтуються у питаннях функцій 

культури, елементів культури, культурних надбаннях середньовіччя. 

Загалом роботу виконували 214 студентів (100%) з наступним 

результатом: 

- абсолютна успішність - 100% 

- якість навчання – 62,6 % 

У порівнянні з результатами самоаналізу розбіжності в циклі 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки становлять:  

- абсолютна успішність – 0% 

- якість навчання – 3,0% 
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ІІ. Цикл природничо-наукової підготовки 

З дисциплін природничо-наукової підготовки контролю піддавалися: 

фізіологія, основ латинської мови  з медичною термінологією, мікробіологія. 

1. Основи латинської мови з медичною термінологією 

Контрольну роботу виконували   84 студенти. 

Загальна успішність – 100% 

Якість знань – 65,5% 

Середній бал – 3,7 

Студенти добре засвоїли структуру рецептурного рядка, знають 

правила написання латинської частини рецепта, вміють конструювати та 

декодувати клінічні терміни використовуючи словотворчі елементи, знають 

переклад основних анатомічних та фармацевтичних термінів 

Недостатньо засвоїли узгодження прикметників з іменниками, 

особливості написання частотних відрізків в назвах лікарських препаратів. 

2. Мікробіологія  

Контрольну роботу виконували   57 студентів. 

Загальна успішність – 94,7% 

Якість знань – 61,4% 

Середній бал – 3,3 

Студенти добре засвоїли основні види імунітету, основні періоди 

інфекційної хвороби, особливості взяття матеріалу для лабораторної 

діагностики, застосування пріоритетних методів діагностики інфекційних 

захворювань. 

Проте окремі студенти погано засвоїли застосування препаратів для 

специфічної профілактики та імунотерапії. 

3. Фізіологія  

Контрольну роботу виконували   80 студентів. 

Загальна успішність – 100% 

Якість знань – 58,8% 

Середній бал – 3,9 

Аналіз результатів контрольної роботи довів, що студенти в цілому 

добре орієнтуються у вивченому матеріалі, достатньо засвоїли матеріал з 

розділу «Травна система», «Фізіологія виділення». 

Проте допускають помилки в питаннях, що стосуються рефлекторної, 

рухової діяльності ЦНС. 

Загалом роботу виконували 221 студент (100%) з наступним 

результатом: 

- абсолютна успішність – 98,6% 

- якість навчання – 61,9 % 

У порівнянні з результатами самоаналізу розбіжності в циклі 

природничо-наукової підготовки становлять:  
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- абсолютна успішність – 0% 

- якість навчання – 3,1% 

ІІІ. Цикл професійної і практичної підготовки  
Студенти четвертого курсу виконували роботи з дисциплін професійної 

та практичної підготовки: внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії. 1. 

Внутрішня медицина 

Контрольну роботу виконували   63 студенти. 

Загальна успішність – 100% 

Якість знань – 69,9% 

Середній бал – 3,7 

Студенти в цілому орієнтуються  у теоретичному матеріалі, в питаннях 

діагностики, лікування та наданні невідкладної допомоги при 

захворюваннях. 

Проте частина студентів недостатньо засвоїли основні клінічні 

симптоми захворювань та профілактику.  

 2. Хірургія  

Контрольну роботу виконували   65 студентів. 

Загальна успішність – 100% 

Якість знань – 72,3% 

Середній бал – 3,8 

Аналіз результатів контрольної роботи довів, що студенти добре 

засвоїли матеріал навчальної програми, проте допускали помилки при 

обстеженні хворих, наданні допомоги при ушкодженнях нирок. 

3. Педіатрія  

Контрольну роботу виконували   97 студентів. 

Загальна успішність – 100% 

Якість знань – 69,0% 

Середній бал – 3,7 

Результати  контрольних робіт доводять достатній рівень володінння 

студентами матеріалу з тем: «Здорова дитина», «Захворювання дихальної 

системи», «Захворювання органів травлення у дітей», «Захворювання 

серцево-судинної системи». 

Частина студентів  недостатньо орієнтуються  в оцінці фізичного 

розвитку дітей (формули розрахунку маси тіла та зросту), визначенні добової 

кількості їжі. 

Загалом по циклу роботу виконували 225 студентів (100%) з наступним 

результатом: 

- абсолютна успішність - 100% 

- якість навчання – 70,3 % 

У порівнянні з результатами самоаналізу розбіжності в циклі 

професійної і практичної підготовки в становлять:  
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- абсолютна успішність – 0% 

- якість навчання – 3,1% 

 

Результати виконання  контрольних робіт з навчальних дисциплін  

гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
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Абсолютна 

успішність 
100 100 100 100 100 100 - - - 

Якісна 

успішність 

63 63,5 70,5 61,5 60,3 65,1 -1,5 -3,2 -5,4 

66,2 62,6 3,6 

 

 
 
 

Результати  виконання  контрольних робіт з навчальних дисциплін  
природничо - наукової підготовки 
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Абсолютна 

успішність 
100 94,7 100 100 94,7 100 - - - 

Якісна 

успішність 

67,8 61,4 65 65,5 61,4 58,8 -2,3 - -6,2 

65 61,9 3, 1 
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Результати  виконання контрольних робіт з навчальних дисциплін 

професійної та практичної підготовки 
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Абсолютна 

успішність 
100 100 100 100 100 100 - - - 

Якісна 

успішність 
72,9 75,4 71,9 69,9 72,3 69,0 3,0 3,1 2,9 

73,4 70,3 3,1 

 
Комплексне кваліфікаційне завдання з 

фахових дисциплін 

Самоаналіз Експертна 

оцінка 

Розбіжність 

Абсолютна успішність 99,5 99,5 - 

Якісна успішність 68,3 65,0 3,3 

Середній бал 3,8 3,7 0,1 

 

Загалом розбіжність базових показників навчального процесу мають 

незначний характер і знаходяться в межах встановлених нормативів. 

Практична підготовка здійснюється у відповідності до наказу 

Міністерства освіти і науки України  «Про затвердження і введення в дію 

складових галузевих стандартів вищої освіти із спеціальностей освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та 

«Фармація» від 24.06.2011р. за № 649 та наскрізної навчальної програми 

практики зі спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа», затвердженої  

Департаментом кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції  

МОЗ України у 2011 році. 

Навчальна, виробнича  та переддипломна практики сплановані згідно 

діючих наказів Міністерства освіти України за № 93 від 08.04.1993р. 

«Положення про проведення практики студентів ВНЗ» та  Наказу МОЗ 

України № 690 від 07.12.2005р. «Про затвердження Положення про 

організацію та проведення практики студентів вищих медичних і 

фармацевтичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації». Програми 

практик виконуються в повному обсязі.  
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 Наказом Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної 

державної адміністрації № 18-к від 06.12.2015р. «Про затвердження 

лікувально-профілактичних закладів для проходження навчальної, 

виробничої та переддипломної практики студентів медичних коледжів 

(училищ) Хмельницької області та слухачів відділення післядипломної 

освіти»  за Чемеровецьким медичним коледжем закріплено ряд лікувально-

профілактичних баз міста Хмельницького, районних лікарень, центрів 

ПМСД, діяльність яких повністю відповідає  програмним вимогам практики 

студентів. 

Так, на практичній базі Чемеровецької ЦРЛ функціонують 17 

навчальних кімнат, що дозволяє студентам ще в процесі навчання брати 

активну участь у роботі відділень. Такий підхід дозволяє студентам не лише 

адаптуватися в клініці, досконало оволодіти необхідним комплексом 

практичних навичок, а й відчути себе відповідальним за долю тих людей, із 

якими доведеться зіткнутися в клініці.      

Для організації і проведення практик в коледжі створено відповідне 

методичне забезпечення.  

З усіма лікувально-профілактичними установами (базами практики) 

укладено  угоди про проведення практики студентів  (копії угод додаються). На 

всіх практичних базах створені належні умови для виконання студентами 

програми практики у повному об’ємі, виділені приміщення для 

організаційної та  методичної роботи з практикантами.  

             В коледжі та лікувально-профілактичних закладах області 

налагоджена чітка система проведення виробничої й переддипломної 

практики.           

Динаміку показників проходження переддипломної практики 

впродовж трьох останніх років відображає таблиця. 
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осіб % осіб % осіб % осіб % 

2012-2013 103 3 2,9 78 75,7 22 21,4 - - 100 78,6 3,8 

2013-2014 99 8 7,8 72 72,7 19 19,3 - - 100 80,7 3,9 

2014-2015 101 18 17,8 63 62,4 20 19,8 - - 100 80,2 4,0 

 

Результативність переддипломної практики розглядається на 

підсумкових зборах за участю методичних, загальних та безпосередніх 

керівників практики. Відгуки керівників про стан та якість практичної 

підготовки студентів коледжу позитивні. Стан проходження всіх видів 

практик регулярно заслуховуються на педагогічних та адміністративних 
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радах коледжу, що сприяє підвищенню організаційно-методичного рівня 

практичного навчання  (протокол №3, грудень 2013р.; протокол №1, серпень 

2014 року; протокол №1, серпень 2015 року). 

Державна атестація проводиться у формі комплексного 

кваліфікаційного екзамену зі спеціальності який відповідно до навчального 

плану та освітньо-професійної програми включає ліцензійний інтегрований  

іспит «Крок М. Лікувальна справа»  та екзамен з практичної частини з 

виставленням однієї оцінки. Для проведення державної атестації випускників 

в коледжі щорічно створюється Державна кваліфікаційна комісія, робота якої 

регламентується положенням про порядок створення та організацію роботи 

державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України 

затвердженого наказом МОНУ від 24.05.2013 року №584. Документація ДКК 

ведеться згідно до вимог відповідних нормативних документів.  

Зміст пакету завдань до комплексного кваліфікаційного екзамену зі 

спеціальності «Лікувальна справа» (практична частина) дає можливість 

виявити рівень професійної підготовки фахівців, їх здатність виконувати свої 

обов’язки згідно з ОКХ. 

Експертна комісія проаналізувала також матеріали роботи державної 

кваліфікаційної комісії в Чемеровецькому медичному коледжі за три останні 

роки і констатує, що робота щодо організації і проведення державної 

атестації зі спеціальності «Лікувальна справа» налагоджена відповідно до 

нормативних вимог МОН України. 

Належний рівень професійної підготовки молодших медичних 

спеціалістів зі спеціальності «Лікувальна справа», відповідно до державних 

галузевих стандартів, засвідчують також показники комплексного 

кваліфікаційного екзамену зі спеціальності та результати ліцензійного 

інтегрованого іспиту «Крок М». 
 

Базові показники державної атестації зі спеціальності «Лікувальна справа» 
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2012-2013 103 28 27,1 53 51,4 22 21,5 - - 100 78,6 4,0 

2013-2014 99 11 11,1 70 70,7 18 18,2 - - 100 81,8 3,9 

2014-2015 101 18 17,8 63 62,3 20 19,9 - - 100 81 4,0 
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Експертами перевірено фактичне виконання навчального плану. З усіх 

вибірково перевірених дисциплін навчального плану в повному обсязі 

проведені передбачені заняття, заліки та екзамени, відпрацьовані всі види 

практик. Це підтверджено записами в навчальних журналах, залікових та 

екзаменаційних відомостях, залікових книжках. 

Працевлаштування випускників коледжу зі спеціальності 

«Лікувальна справа» здійснюється відповідно до Постанови Кабміну 

України від 22.08.1999р. №992 «Про порядок працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за 

державним замовленням» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

№1402 від 04.09.2003р. та   № 882 від 12.07.2004р). 

На виконання  Постанови Кабміну України від 29.06.1999 р. № 1159 

«Про підготовку фахівців для роботи у сільській місцевості», першочергово 

укомплектовуються лікувально-профілактичні заклади сільської місцевості, 

відповідно до переліку вакансій, що надається замовником в особі 

управління охорони здоров’я Хмельницької обласної держадміністрації. 

Результати розподілу заносяться у відомості спеціального зразка та 

протоколи персонального розподілу. Для забезпечення зворотного зв’язку та 

оперативного контролю за станом доїзду молодшого спеціаліста на  робоче 

місце, на кожного з випускників оформляється картка працевлаштування у 

двох примірниках, перший з яких зберігається у коледжі, а другий 

надсилається замовнику.  

 
№ 

п/п 

Показник Роки 

2012/2013 2013/2014 2014-2015 

1 Кількість випускників (всього) 103 99 101 

в т.ч. молодших спеціалістів 103 99 101 

бакалаврів - - - 

із них іноземних громадян - - - 

2 Кількість випускників, що отримали диплом з 

відзнакою (всього) 

4 2 5 

в т.ч. молодших спеціалістів 4 2 5 

бакалаврів - - - 

із них іноземних громадян - - - 

3 Частка випускників, які склали державну 

атестацію на відмінно та добре (%) 

78,6% 81,8% 81,1% 

в т.ч. молодших спеціалістів 78,6% 81,8% 81,1% 

бакалаврів - - - 

із них іноземних громадян - - - 

Результати ліцензійного іспиту «Крок М» 

Критерії / роки 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Якість знань 74,6% 81,6% 86,7% 
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4 Кількість випускників, що навчалися за 

державним замовленням і отримали місця 

призначення (%) 

100% 100% 100% 

в т.ч. на посади, що відповідають 

кваліфікаційним вимогам 

100% 100% 100% 

5 Частка випускників держзамовлення, яким 

відмовлено у прийомі на роботу після 

отримання направлення (%) 

- - - 

6 Частка випускників зарахованих до 

аспірантури 

- - - 

7 Частка випускників, на яких навчальний 

заклад має дані про їх місце роботи і посаду 

(%) 

100% 100% 100% 

8 Частка випускників, на яких навчальний 

заклад отримав відгуки підприємств, установ, 

організацій (%) 

100% 100% 100% 

в т.ч. із зауваженням до рівня підготовки - - - 

 

Висновки: експертна комісія констатує, що робота з організації і 

проведення всіх видів практик, державної атестації зі спеціальності 

5.12010101 «Лікувальна справа» налагоджена відповідно до 

нормативних вимог МОН України, якість підготовки фахівців 

відповідає вимогам Державних стандартів. Абсолютна та якісна 

успішність студентів з навчальних дисциплін, за результатами 

виконання експертних комплексних контрольних робіт, відповідає 

рівню акредитаційних вимог до підготовки фахівців даної 

спеціальності. 
 

 

РОЗДІЛ VІІІ 

Виховна робота 

Система виховної роботи навчального закладу реалізується відповідно 

до розроблених Концепції національного виховання студентів коледжу та 

Концепції військово-патріотичного виховання, які ґрунтуються на Законі 

України «Про вищу освіту», Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді (2015р) та інших нормативних документах і   визначають 

науково-теоретичні та методологічні засади формування особистості 

майбутніх медиків у руслі державної політики у сфері вищої освіти.  

Стратегічною метою виховної роботи педагогічного колективу  є 

виховання національно-свідомого громадянина України, 

висококваліфікованого, конкурентоздатного  та активного спеціаліста  з чітко 

визначеними морально-ціннісними орієнтаціями, сформованою 

правосвідомістю та індивідуальними здібностями і обдаруваннями. 

Специфіка майбутньої професійної діяльності студентів висуває особливі 
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вимоги до таких якостей їх особистості, як гуманізм, милосердя, 

толерантність, готовність до самопожертви, тому проблеми морально-

етичного та професійного виховання розглядаються педагогічним 

колективом як першочергові. 

Суб′єктом виховного процесу виступає увесь педагогічний колектив, а 

безпосередня реалізація завдань виховання студентів здійснюється 

адміністрацією коледжу,  кураторами академгруп, вихователями гуртожитку, 

керівниками гуртків, колективів аматорського мистецтва, спортивних секцій. 

Важливу роль в організації системи виховної роботи на відділенні 

«Лікувальна справа» відіграє методичне об’єднання кураторів академічних 

груп. Основна педагогічна проблема, що вивчається методоб’єднанням – 

«Шляхи формування моральних якостей та ціннісних орієнтацій майбутнього 

спеціаліста-медика». На засіданнях методоб′єднання систематично 

розглядаються проблеми  удосконалення фахової майстерності кураторів, що 

працюють в академгрупах відділення, питання покращення навчальної 

дисципліни та успішності студентів. 

Основною ланкою в системі виховної роботи є куратор академічної  

групи. В арсеналі педагогічного досвіду кураторів академічних груп є як 

традиційні за формою проведення виховні години (бесіди, лекції, 

інформаційні виховні години, години патріотичного та морального 

виховання, обговорення публікацій ЗМІ), так і виховні заходи з елементами 

інтерактивних виховних методик: («круглі столи», диспути, ток-шоу, 

психологічні тренінги, зустрічі із цікавими людьми, екскурсії, заочні 

подорожі, літературні вітальні тощо).  

Формуванню традицій студентської громади, наступності поколінь 

студентів сприяють загальноколеджні заходи. Щороку у коледжі 

проводяться:  урочиста посвята у студенти «Свято білого халату», свято 

бібліотеки, урочисті випуски на відділеннях, шоу-програми:  «Містер 

Коледж»,  «Королева осені», до дня св.Валентина;  конкурс аматорського 

мистецтва першокурсників «Дебют», конкурс українського вертепу, змагання 

збірних команд КВК. 

Громадянсько-патріотичне виховання – центральна ланка системи 

виховної роботи на відділення «Лікувальна справа». Вивчення історії 

українських національних символів та формування шанобливого ставлення 

до них  постійно відбувається на годинах кураторів академічних груп. 

Традиційними  стали лекції, години спілкування, на яких студенти 

знайомляться з історією виникнення і становлення української державної 

символіки. 

Свої корективи у плани виховної роботи внесла і політична ситуація в 

країні, Революція Гідності. Це зумовило переорієнтацію виховних заходів 

громадянського спрямування  у бік реальних справ, спрямованих на розвиток 
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волонтерства, дієвої допомоги армії, підтримки вимушених переселенців. 

Студенти коледжу у 2014-2015 н.р. в ході благодійних акцій зібрали майже 

10 тис. гр., які були використані для допомоги сім′ї вимушених переселенців 

із м. Новоазовська, благодійної поїздки у Хмельницький військовий 

госпіталь, допомоги у лікуванні поранених бійців АТО. Впродовж трьох 

останніх років у коледжі проводяться військово-спортивні змагання «Я – 

захисник Вітчизни!», до яких залучаються юнаки випускного курсу 

спеціальності «Лікувальна справа». 

Проблеми розвитку студентського самоврядування знаходяться у 

центрі уваги адміністрації, педагогічного колективу коледжу. Студентське 

самоврядування навчального закладу має вже певні традиції та сталу 

організаційну структуру . Члени студради входять до складу педагогічної 

ради та стипендіальної комісії, рішення ради обов′язково враховується при 

відрахуванні студентів  та переведенні їх із контрактної на бюджетну форму 

навчання, при занесенні студентів на дошку пошани коледжу «Наша 

гордість». 

Значна робота проводиться з метою формування правової свідомості 

та правової культури студентів. Традиційно  у грудні  в коледжі 

організовується Всеукраїнський тиждень права і Всеукраїнська лекція 

«Права людини».  

Важливою складовою виховання всебічно розвиненої особистості є 

формування естетичних поглядів та уподобань молоді, залучення її до 

художньої творчості, ознайомлення з кращими зразками мистецької 

скарбниці людства. Традиційно для студентів коледжу  організовуються 

перегляди вистави   Хмельницького обласного музично-драматичного театру, 

концерти колективів  обласної філармонії. В коледжі плідно працює 

танцювальна студія «Феєрія», вокальна студія, вокально-інструментальний 

ансамбль, які є лауреатами фестивалів «Ліра Гіпократа», «Барви осені» (м. 

Дубно, м.Київ), обласних фестивалів «Талант-Фест-2015» (м. 

Хмельницький), «Козацькому роду нема переводу» (м. Старокостянтинів). 

«Золоте коло» (м.Шепетівка). 

Різноманітними формами спортивної роботи у позаурочний час 

щоденно охоплено близько 50 студентів зі спеціальності «Лікувальна 

справа». 

Спортивно-масова робота проводиться у формі різноманітних 

внутріколеджних змагань, крім того, команди коледжу постійно беруть 

активну участь у районних та обласних змаганнях, товариських зустрічах. 

Завдяки системній, наполегливій роботі викладачів, які проводять заняття 

спортивних секцій, коледж  неодноразово посідав призові місця в обласній 

спартакіаді та районних змаганнях. 
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Бібліотека навчального закладу не лише є одним із провідних 

підрозділів коледжу, що вирішує важливі завдання інформаційного 

забезпечення  навчального процесу, підвищення культурного рівня студентів, 

а й виконує  виховні функції. Зокрема, традиційно у вересні проводиться 

свято бібліотеки, в ході якого відбувається посвята першокурсників у читачі, 

вручення читацьких квитків, зустрічі із письменниками та поетами-

аматорами Чемеровеччини. 

З метою розширення позааудиторного виховного простору до 

організації виховної роботи долучаються районна бібліотека, Чемеровецький 

ЦКДМ, центр соціальних служб для дітей, сім′ї та молоді, ДЮСШ, 

працівники районної лікарні.  

У коледжі створено групу підтримки  громадського порядку «Скіф», 

яку очолює голова студентського профкому  Гаєвський А.О. Члени групи 

проводять рейди з метою моніторингу стану дотримання студентами 

громадського порядку у вечірній час. Ведеться внутріколеджний 

профілактичний облік студентів, схильних до проявів асоціальної поведінки. 

Упродовж звітного періоду студентами коледжу не вчинено правопорушень, 

що тягнуть за собою кримінальну відповідальність. 

 

Висновки: експертна комісія відзначила, що адміністрація  коледжу  

забезпечує умови для реалізації педагогічним колективом усіх 

напрямків виховної діяльності, розвитку творчих здібностей та 

обдарувань усіх студентів коледжу, в тому числі і тих, що 

навчаються на відділенні  спеціальності «Лікувальна справа»; у 

системі виховної роботи педагогічним колективом використовуються 

елементи сучасних інтерактивних виховних методик;  адміністрація 

та профспілкова організація студентів дбають  про поліпшення умов 

навчання, відпочинку, оздоровлення студентів та їх соціальний 

захист; студенти коледжу відіграють помітну роль у суспільно-

політичному та художньо-мистецькому житті місцевої громади. 

 

РОЗДІЛ ІХ 

 Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів  

та заходи з їх усунення 

У міжакредитаційний період зауважень та приписів контролюючих 

органів щодо освітньої діяльності Чемеровецького медичного коледжу з 

підготовки  молодших медичних спеціалістів спеціальності 5.12010101 

«Лікувальна справа» не було.  

За результатами попередньої роботи акредитаційної експертизи 2010 

року  було висловлено зауваження, які не впливали  на рішення про 

акредитацію, але дозволяють покращити якість підготовки фахівців. 
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Зауваження експертної комісії були враховані і за звітний період вжито 

заходи щодо їх усунення, зокрема:  

1. Продовжити роботу  щодо впровадження в навчальний процес 

сучасних комп’ютерних технологій, навчальних та контролюючих програм з 

предметів циклу професійно-орієнтованих дисциплін. 

За період з 2010 по 2015 роки в коледжі було продовжено роботу з 

впровадження комп’ютерної техніки у викладанні клінічних дисциплін, а 

також з розробки навчальних комп’ютерних програм. В результаті роботи 

створена система інформаційного обліку, яка складається з електронних 

інформаційних банків. Електронний банк інформаційного забезпечення 

клінічних дисциплін містить комп’ютерні продукти: навчальні і 

контролюючі програми, електронні підручники, мультимедійні презентації, 

навчальні відеофільми. 

Сьогодні навчальний заклад володіє двома навчальними 

комп’ютерними кабінетами, обладнаними сучасними комп’ютерами, на які 

встановлене ліцензійне програмне забезпечення. Характеристики робочих 

станцій не нижчі від AMD Sempron140, RAM 1Gb. Кабінети функціонують 

на базі безкоштовного ПЗ ОС Linux, містять в собі адаптовані 

альтернативні програмні ресурси. Загалом для забезпечення усіх видів 

навчальної та адміністративно-господарської діяльності використовується 

101 персональний комп’ютер, усі з’єднані між собою локальною мережею, 

яка має вихід у мережу Інтернет. Додатково встановлено 2 точки wi-fi  у 

читальній залі та лекційній аудиторії гуртожитку (кімната 

самопідготовки), що забезпечує більш ефективну роботу студентів у 

читальній залі та на заняттях з дисциплін, що потребують виходу у 

мережу Інтернет, дозволяє жителям гуртожитку використовувати 

Інтернет для потреб навчання. Коледж має власний веб-сайт та 

електронну адресу.  

Усі начальні кабінети забезпечені персональними комп’ютерами та 

принтерами, які використовуються для створення та збереження 

навчально-методичного забезпечення, тестування окремих студентів на 

заняттях, демонстрації відеофрагментів, презентацій та ін. Крім того, 

сучасний методичний рівень проведення занять забезпечується наявністю 

16 мультимедійних проекторів, 11 ноутбуків, 6 телевізорів, 2 відеокамер.  

Навчальну діяльність забезпечують 26 навчальних та контролюючих 

комп’ютерних програм. 

2. Постійно поповнювати фонд бібліотеки підручниками та 

посібниками з усіх циклів підготовки фахівців; запровадити електронний 

каталог бібліотечного фонду.  

Робота бібліотеки спрямована на інформаційне забезпечення 

навчального процесу, що включає комплектування книжкового фонду 
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відповідно до нових навчальних планів і програм. Значна увага приділялась 

поповненню книжкового фонду підручниками, рекомендованими МОН та 

МОЗ України з  навчальних дисциплін. 

Бібліотека коледжу веде постійну роботу по формуванню якісного 

складу свого фонду. Маємо тісні зв΄язки з видавництвами ˝Медицина˝, 

˝Здоров΄я˝, ˝Укрмедкнига˝, ˝Нова книга˝, ˝Патерик˝, ˝Центр по 

розповсюдженню підручників˝ та інші. Систематично опрацьовуємо їх 

каталоги,  надсилаємо рекомендації  щодо  своїх потреб  на майбутні 

видання.                        

Результатом цієї співпраці є надходження  до фонду бібліотеки 

нових видань.       

За рахунок бюджетних коштів ми отримали: 

2011 р.  -  1156 примірників 

2012 р.  -   885 примірників 

2013 р.  -  1123 примірників 

2014 р.  -    965 примірників 

Станом на 20.10.2015 року  бібліотечний фонд нашої бібліотеки 

нараховує  45195 примірників. 

Щорічно заклад передплачує близько 70 назв газет і журналів 

науково-медичних, науково-методичних, суспільно-політичних та інших. 

В бібліотеці  працює 6 комп’ютерів з підключенням до мережі 

Інтернет, з них 5 одиниць встановлено в читальній залі, в якій підключено   

Wі – Fі, що допомагає якісно задовольнити різноманітні інформаційні 

запити користувачів бібліотеки. Для організації роботи бібліотеки 

придбано програмне забезпечення «УФД. Бібліотека».             

3. Заохочувати та залучати до видавничої діяльності викладачів 

клінічних дисциплін. 

Протягом звітного періоду викладачами коледжу надруковано ряд 

статей  у  навчально-методичному журналі «Освіта.Технікуми, коледжі», 

Інформаційному віснику «Фахівець», газетах обласного та районного рівнів. 

Викладачі коледжу брали участь у підготовці підручників «Медична 

біологія», «Практикум із внутрішньої медицини: терапія» (детальна 

інформація  у розділі 4) 

     Таким чином, план заходів, пропозицій та зауважень на виконання, 

зроблених акредитаційною експертною комісією, повністю виконано.   
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Графік проведення експертних зрізів знань 
комісією з акредитації Чемеровецького медичного коледжу 

15-17 грудня 2015 року 

 
Лікувальна справа 

Гру

па  

Дисципліна Дата  Пара  Викладач Ауд. Експерт 

Цикл соціально-гуманітарної підготовки 

41-л Основи правознавства 15.12 І пара  Гадзіна Н.В. 11 Лавська В.І 

43-л Іноземна мова (за  професійним 

спрямуванням) 

15.12 ІІ пара Цнота Л.В 10 Лавська В.І 

31-л Культурологія 15.12 ІІІ пара  Мала Н.В. 47 Лавська В.І 

33-л Культурологія 15.12 ІV пара Мала Н.В. 47 Лавська В.І 

42-л Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

16.12 ІІІ пара   Цнота Л.В. 10 Лавська В.І 

42-л Основи правознавства  17.12 І пара Гадзіна Н.В 11 Лавська В.І 

32-л Культурологія 17.12 ІІІ пара   Мала Н.В. 47 Лавська В.І 

Цикл природничо-наукової підготовки 

33-л Фізіологія 15.12 І пара Дромашко М.В 59 Лавська В.І 

32-л Основи латинської мови з 

медичною термінологією 

15.12 ІІ пара УланівськаАВ 48 Лавська В.І 

31-л Основи латинської мови з 

медичною термінологією 

16.12 І пара УланівськаАВ 48 Лавська В.І 

32-л Фізіологія 16.12 ІІ пара Дромашко М.В 59 Лавська В.І 

33-л Мікробіологія 16.12 ІІІ пара   Трач Л.Й 17 Лавська В.І 

31-л Фізіологія 16.12 ІV пара  Дромашко М.В 48 Лавська В.І 

31-л Мікробіологія  17.12 ІІ пара Трач Л.Й 17 Лавська В.І 

33-л Основи латинської мови з 

медичною термінологією 

17.12 ІV пара  УланівськаАВ 48 Лавська В.І 

Цикл професійної і практичної підготовки 

43-л Педіатрія  15.12 ІІІ пара   Вельган А.Л. 48 Лавська В.І 

43-л Внутрішня медицина 15.12 ІV пара Кузняк О.В. 48 Лавська В.І 

41-л Внутрішня медицина 16.12  І пара Лиськів А.М. 59 Лавська В.І 

42-л Хірургія 16.12 ІІ пара Янишина Г.П. 30 Лавська В.І 

42-л Педіатрія 16.12 ІV пара Фармагей Г.В. 63 Лавська В.І 

41-л Педіатрія  17.12 І пара Лиськова С.В. 30 Лавська В.І 

43-л Хірургія 17.12 Іі пара Янишина Г.П. 48 Лавська В.І 
 

 

 

Голова експертної комісії      А.М.Лобода 

 

 

Директор        П.Я.Шерстюк 
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РОЗДІЛ Х 

Загальні висновки та пропозиції 

 

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Чемеровецького 

медичного коледжу та перевірки результатів діяльності на місці, експертна 

комісія дійшла висновку: 

1. Стан організації та провадження освітньої діяльності 

Чемеровецького медичного коледжу забезпечують державну гарантію освіти 

і відповідають встановленим вимогам до підготовки молодших спеціалістів 

за спеціальністю 5.12010101 «Лікувальна справа». 

2. Кадровий потенціал навчального закладу забезпечує достатній 

рівень фахівців спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа» у 

відповідності до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-

професійної програми. 

3. Матеріально-технічна база, навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення навчального процесу дозволяють здійснювати 

підготовку фахівців у відповідності до галузевих стандартів вищої освіти зі 

спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа». 

4. Аналіз якості підготовки фахівців показав, що студенти 

оволоділи необхідними знаннями та навичками відповідно до освітньо-

кваліфікаційної характеристики. 

 Вважаємо за можливе акредитувати за І рівнем підготовки 

спеціалістів в галузі знань 1201 Медицина спеціальність 5.12010101 

«Лікувальна справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» в Чемеровецькому медичному коледжі з ліцензованим обсягом 

прийому 105 осіб 
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Рекомендації експертної комісії щодо подальшого вдосконалення 

освітньої діяльності  Чемеровецького медичного коледжу 

 

Вважаємо за необхідне висловити також пропозиції, які не входять до 

складу обов'язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але 

дозволять поліпшити якість підготовки фахівців:  

 ширше залучати викладачів коледжу до наукової роботи, участі у 

науково-практичних конференціях, написання статей у фахових 

періодичних виданнях; 

 покращити наповнення сайту медичного коледжу інформацією 

щодо навчальної роботи студентів; 

 продовжити роботу над удосконаленням інформаційно-

комп’ютерного забезпечення навчального процесу шляхом використання 

тестових програм з можливістю мультимедійного супроводу.; 

 

 

Голова експертної комісії 
кандидат медичних наук, доцент кафедри 

педіатрії з курсом медичної генетики Сумського 

державного університету 

 Лобода 

 Андрій 

Миколайовича  

 

Члени  комісії 
 викладач вищої кваліфікаційної категорії, 

«викладач-методист», голова предметної 

циклової комісії терапевтичних дисциплін 

Харківського базового медичного коледжу №1 

 

Лавська 

Валентина 

Іванівна 

 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, 

«викладач методист», завідувач кафедри 

медсестринства Черкаського медичного коледжу  

Бразалій 

Людмила 

Павлівна 
 

Дата  17 грудня  2015 року  

 

 

 

 

З  експертними висновками ознайомлений 

Директор  

Чемеровецького медичного коледжу  

Шерстюк 

Петро 

Ярославович 
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Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення спеціальності 

5.12010101  «Сестринська справа» галузі знань 1201Медицина 

Чемеровецького медичного коледжу 

 Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

 

 

№ 

 з/п 
Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника 

від 

нормативного 

1 2 3 4 5 

1. Загальні вимоги 
1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 

(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласною, 

Київською, Севастопольською міськими 

державними адміністраціями 

+ + - 

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 

навчання) 
105 105 - 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 
2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, 

які забезпечують викладання лекційних годин 

соціально-гуманітарного циклу дисциплін 

навчального плану спеціальності (% від 

кількості годин)  

- - - 

у тому числі які працюють у даному 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи 

- - - 

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, 

які забезпечують викладання лекційних годин 

фундаментального циклу дисциплін 

навчального плану спеціальності (% від 

кількості годин) (за винятком військових 

навчальних дисциплін) 

- - - 

у тому числі які працюють у даному 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи 

- - - 
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з них: 

докторів наук або професорів (при розрахунку 

частки докторів наук або професорів 

дозволяється прирівнювати двох кандидатів 

наук, доцентів, які мають стаж безперервної 

науково-педагогічної роботи в даному 

навчальному закладі не менше 10 років, а 

також є авторами (співавторами) підручників, 

навчальних посібників з грифом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України або 

монографій, до одного доктора наук або 

професора) 

- - - 

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, 

які забезпечують викладання лекційних годин 

фахових дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості годин) 

- 1,6 +1,6 

у тому числі які працюють у даному 

навчальному закладі за основним місцем 

роботи 

- 1,6 +1,6 

з них: 

докторів наук або професорів (при розрахунку 

частки докторів наук або професорів 

дозволяється прирівнювати двох кандидатів 

наук, доцентів, які мають стаж безперервної 

науково-педагогічної роботи в даному 

навчальному закладі не менше 10 років, а 

також є авторами (співавторами) підручників, 

навчальних посібників з грифом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України або 

монографій, до одного доктора наук або 

професора) 

- - - 

2.4. Частка педагогічних працівників вищої 

категорії, які викладають лекційні години 

дисциплін навчального плану спеціальності та 

працюють у даному навчальному закладі за 

основним місцем роботи(% від кількості годин 

для кожного циклу дисциплін навчального 

плану) 

25 

цикл гуманітарної і 

соціально-

економічної 
підготовки -62,3 

 

цикл природничо-
наукової 

підготовки -42,6 

 
цикл професійної 

та практичної 

підготовки - 
51 

+37,3 

 

+17,6 
 

 

+26 

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 

фундаментальної підготовки  
+ + - 

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 

підготовки, яку очолює фахівець відповідної 

науково-педагогічної спеціальності:  
- - - 

 доктор наук або професор - - - 
 кандидат наук, доцент - - - 



Висновки про результати повторної акредитаційної експертизи зі спеціальності 

5.12010101 «Лікувальна  справа» 

_____________________________________________________________________________ 

 

Голова експертної комісії       ________________  А.М.Лобода                                                   

49 

 

 
3. Матеріально-технічна база 

3.1. Забезпеченість лабораторіями, поліго-

нами, обладнанням, устаткуванням, 

необхідними для виконання навчальних 

програм (у % від потреби) 

100 100 - 

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % 

від потреби) 
70 100 +30 

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

студентів (крім спеціальностей, які належать 

до галузей знань 0102 "Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", 

крім спеціальності "Дизайн") 

6 4,6 +1,4 

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

студентів (для спеціальностей, які належать до 

галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт 

і здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім 

спеціальності "Дизайн") 

- - - 

3.5. Наявність пунктів харчування + + - 
3.6. Наявність спортивного залу  + + - 
3.7. Наявність стадіону або спортивного 

майданчика 
+ + - 

3.8. Наявність медичного пункту + + - 

4. Навчально-методичне забезпечення 
4.1  Наявність освітньо-

кваліфікаційної  характеристики фахівця (у 

тому числі  варіативної компоненти) 

+ + - 

4.2. Наявність освітньо-професійної програми 

підготовки фахівця (у тому числі варіативної 

компоненти) 

+ + - 

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в 

установленому порядку 
+ + - 

4.4. 

 

 

 

 

4.4.1. 

Наявність навчально-методичного 

забезпечення для кожної навчальної 

дисципліни навчального плану (% від 

потреби): 

Навчальних і робочих навчальних програм 

дисциплін 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

- 

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, 

завдань для лабораторних робіт (% від 

потреби)  

100 100 - 

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, 

курсових робіт (проектів) 
100 100 - 

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 

перевірки знань з дисциплін соціально-

гуманітарної, фундаментальної та фахової  

підготовки (% від потреби) 

100 

100 

- 
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4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик 

(% від потреби) 
100 100 - 

4.7. Наявність методичних указівок щодо 

виконання дипломних робіт (проектів), 

державних екзаменів 

+ + - 

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 

студентів (у тому числі з використанням 

інформаційних технологій) (% від потреби) 

100 100 - 

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 

студентів 
+ + - 

5. Інформаційне забезпечення 
5.1. Забезпеченість студентів 

підручниками, навчальними             

посібниками, наявними у власній бібліотеці 

(% від потреби) 

100 100 - 

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних 

читальних залах до загальної чисельності 

студентів (% від потреби) 

3 7,2 +4,2 

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 

періодичними виданнями 
2 13 +11 

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до 

Інтернету як джерела інформації: 

    наявність обладнаних лабораторій  

    наявність каналів доступу  

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

- 

- 

 
ДЕРЖАВНИМ ВИМОГАМ ДО АКРЕДИТАЦІЇ 

 

№ з/п Назва показника (нормативу) 

Значення 

показника 

(нормативу) 

Фактичне 

значення 

показника 

Відхилення 

фактичного 

значення 

показника 

від 

нормативного 

1 2 3 4 5 

1. Якісні характеристики підготовки фахівців 
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 

вищої освіти 

   

1.1. Виконання навчального плану за показниками: 

перелік навчальних дисциплін, години, форми 

контролю, % 

100 100 - 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 

складу за останні 5 років, % 
100 100 - 

1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників, що обслуговують спеціальність і 

працюють у навчальному закладі за основним 

місцем роботи, які займаються вдосконаленням 

навчально-методичного забезпечення, науковими 

дослідженнями, підготовкою підручників та 

навчальних посібників, % 

100 

100 - 
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2. Результати освітньої діяльності (рівень 

підготовки фахівців), не менше % 
- - - 

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки:  

   

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» 

i «4»), % 
50 62,6 +12,6 

2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 

(фундаментальної) підготовки:  
   

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 98,6 +8,6 
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» 

i «4»), % 
50 61,9 11,9 

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 

підготовки:  
   

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 99,5 +9,5 
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» 

i «4»), % 
50 70,3 +20,3 

3. Організація наукової роботи    
3.1. Наявність у структурі навчального закладу 

наукових підрозділів 
– - - 

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова 

робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 

наукових конференціях, конкурсах, виставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

– + 

 
+ 

 

3.3 
Чисельність викладачів постійного складу, що 

обслуговують спеціальність, які займаються 

вдосконаленням навчально-методичного 

забезпечення, науковими дослідженнями, 

підготовкою підручників та навчальних 

посібників. 

100 100 - 

 

 
Голова експертної комісії 

кандидат медичних наук, доцент кафедри педіатрії з 

курсом медичної генетики Сумського державного 

університету 

 

 

 

Лобода 

Андрій Миколайовича 

Члени  комісії 

 викладач вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-

методист», голова предметної циклової комісії 

терапевтичних дисциплін Харківського базового 

медичного коледжу №1 

 

 

 

 

 

Лавська Валентина 

Іванівна 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, «викладач 

методист», завідувач кафедри медсестринства 

Черкаського медичного коледжу 

 

 

Бразалій Людмила 

Павлівна 

Директор  

Чемеровецького медичного коледжу 

 

 

Шерстюк Петро 

Ярославович 
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В документі  

Експертні висновки повторної  акредитаційної експертизи 

 підготовки молодших спеціалістів   

зі спеціальності  5.12010101 «Лікувальна справа»  галузі знань  1201 «Медицина» 

 у Чемеровецькому медичному коледжі 

ВСЬОГО ПРОНУМЕРОВАНО 

 

 

Директор Чемеровецького медичного коледжу                                                           П.Я.Шерстюк 

 


