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Державна атестація випускників – молодших медичних спеціалістів 

(фахових молодших бакалаврів) у Чемеровецькому фаховому медичному 

коледжі (далі – Коледж) здійснюється відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Положення 

про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної 

комісії у вищих навчальних закладах (затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України 24.05.2013р., №584), Положення «Про організацію 

освітнього процесу у Чемеровецькому медичному фаховому коледжі», 

Статуту Коледжу.  

Державна атестація випускників проводиться в Коледжі за 

акредитованими спеціальностями та завершується видачою документів 

встановленого зразка про рівень освіти та здобуту кваліфікацію.  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1.  Державна атестація випускників здійснюється Державною 

екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією після завершення теоретичної та 

практичної частини навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним 

рівнем, із метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої та 

кваліфікаційної підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики за спеціальністю. 

1.2.  Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня загально-

професійних і спеціалізовано-професійних компетентностей (знання, вміння, 

комунікація, автономність та відповідальність, інтегральна компетентність) 

випускників, передбачених відповідним рівнем національної рамки 

кваліфікацій і освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівців за 

спеціальністю.  

1.3. Для проведення державної атестації випускників Коледжу за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» створюються 

Державні екзаменаційні (кваліфікаційні) комісії – далі ДЕ(К)К. Терміни 

проведення державної атестації визначаються навчальними планами 

підготовки фахівців та графіком навчального процесу. Державну атестацію 

проходить кожен здобувач освіти після повного виконання ним навчального 

плану за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.  

1.4. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ДЕ(К)К 

здійснює директор.  

1.5. Функціями та обов’язками ДЕ(К)К є:  

 комплексна перевірка й оцінка науково-теоретичної та практичної 

фахової підготовки здобувачів освіти-випускників (молодшого спеціаліста) з 

метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам 
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державних та галузевих стандартів, навчальним планам і програмам 

підготовки;  

 вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної 

кваліфікації та видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою);  

 вирішення питань про надання рекомендацій випускникам щодо 

впровадження та публікації результатів наукових досліджень;  

 розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки 

фахівців з відповідної спеціальності.  

1.6. Державна атестація випускників здійснюється у формі комплексного 

кваліфікаційного державного екзамену за фахом до вимог галузевого 

стандарту і навчального плану.  

1.7. Програма комплексного державного екзамену визначається 

загально-професійними і спеціалізовано-професійними компетентностями 

випускників, які підлягають оцінюванню відповідно до освітньо-

кваліфікаційної характеристики фахівця за напрямом підготовки 

(спеціальністю).  

1.8. Перелік дисциплін, із яких формується програма комплексного 

державного екзамену, визначається галузевими стандартами і навчальними 

планами відповідних спеціальностей.  

1.9. Державна атестація зі спеціальності 223 Медсестринсво Сестринська 

справа, Лікувальна справа проводиться у формі комплексного державного 

екзамену, що складається з двох частин: стандартизованого тестового 

державного іспиту КРОК М та практично-орієнтованої частини іспиту. 

Державний екзамен проводиться як один комплексний екзамен із дисциплін, 

передбачених навчальним планом відповідних спеціальностей.  

1.10. Стандартизована тестова частина державного іспиту – це 

ліцензований інтегрований іспит, який проводиться відповідно до Наказу 

МОЗ України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження Положення про 

систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів 

«Медицина», «Фармація» і здійснюється Державною екзаменаційною 

комісією коледжа та Центром тестування професійної компетентності 

фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» та «Фармація» 

при МОЗ України. Ліцензійний інтегрований іспит є стандартизованим 

засобом вимірювання рівня професійної компетентності фахівця, 

необхідного для присвоєння кваліфікації. Оцінювання результатів 

ліцензійного тестового іспиту здійснюється за методикою Центру тестування 

МОЗ України і подаються у вигляді відсотка правильних відповідей взагалі й 

за основними субтестами. Конвертація відсотків у 4-бальну традиційну 

шкалу здійснюється за методикою Центру тестування МОЗ України.  

1.11. Практично-орієнтована частина державного іспиту перевіряє 

готовність випускника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої 

професіональної діяльності (людина) або на моделі такого об'єкта (фантом, 

муляж, ситуаційне завдання, тощо) виробничі функції. До складання 

практично-орієнтованої частини державного іспиту допускаються здобувачі 
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освіти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану і освітньо-

професійної програми зі спеціальності та успішно склали ліцензійний 

інтегрований іспит КРОК М. Метою практично-орієнтованого державного 

іспиту є оцінювання якості вирішення випускником планових задач 

діяльності і демонстрації відповідних умінь та навичок в умовах, що 

наближені до реальних, іспит проводиться у спеціально обладнаних 

навчальних аудиторіях і оцінює вміння кожного випускника збирати скарги 

та анамнез, проводити об'єктивне обстеження хворих, складати план 

обстеження, оцінювати результати лабораторних та інструментальних 

досліджень, установлювати та обґрунтовувати попередній діагноз, визначати 

тактику лікування.  

1.12. Зміст практично-орієнтованої частини державного іспиту 

формується згідно складових галузевого стандарту вищої освіти освітньо-

професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики  

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

за спеціальностями галузі знань 22 Охорона здоров’я:  

223 Медсестринство Лікувальна справа; 

223 Медсестринство Сестринська справа.   

Перелік типових задач діяльності, умінь на навичок, що виносяться на 

практично-орієнтовану частину державного іспиту затверджуються на 

засіданнях циклових комісій клінічних дисциплін.  

1.13. Практично-орієнтована частина державного іспиту проводиться з 

дисциплін, що вказані у навчальному плані з відповідної спеціальності. 

Для спеціальності 223 Медсестринство Лікувальна справа:  

 «Внутрішня медицина»,  

 «Хірургія»,  

 «Педіатрія»,  

 «Акушерство», «Гінекологія»,  

 «Основи охорони праці та охорона праці в галузі». 

 Для спеціальності 223 Медсестринство Сестринська справа:  

 «Медсестринство у внутрішній медицині»,  

 «Медсестринство в хірургії»,  

 «Медсестринство в педіатрії»,  

 «Охорона праці в галузі».  

  Для підготовки до державного іспиту випускникам надається не менше 

5 днів.  

1.14. Оцінювання результату практично-орієнтованої частини 

державного іспиту.  

Результати складання державного іспиту оцінюється «відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно».  

Результуючий бал за практично-орієнтовану частину державного іспиту 

визначається як середнє арифметичне оцінок з навчальних дисциплін, 

включені до іспиту. Загальна оцінка за державний екзамен визначається як 
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середнє арифметичне оцінок результатів КРОК М та практично-орієнтованої 

оцінки.  

Оцінки вносяться до протоколів проведення і оцінювання іспиту.  
 

 


