
 



 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 

1.1 Навчальний процес у ПФНЗ «Медичний коледж» (надалі - навчальний процес) — це 

система науково-обґрунтованих організаційних, методичних і дидактичних заходів, 

спрямованих на реалізацію змісту освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні молодший 

спеціаліст( фаховий молодший бакалавр) та бакалавр відповідно до стандартів вищої освіти( 

фахової передвищої освіти) та гармонізованих з принципами формування Європейського 

простору вищої освіти (ЄПВО). 

1.2 Мета навчального процесу полягає у реалізації особистісного потенціалу людини, 

розвитку її творчих (креативних) здібностей, задоволенні потреб особи і суспільства у 

підготовці компетентних фахівців, конкурентоздатних на національному та міжнародному 

ринках праці. 

1.3 Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, 

ступеневості освіти, її наступності та неперервності, органічного єднання освітньої і наукової 

діяльності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських та 

релігійних організацій. 

1.4 Зміст навчання — навчальна інформація, засвоєння якої забезпечує студенту можливість 

здобуття неповної та базової вищої освіти і певної кваліфікації. 

1.5 Зміст навчання формується на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та 

визначається освітньо-професійною програмою (ОПП), структурно-логічною схемою 

підготовки, навчальними планами, робочими навчальними планами, індивідуальним 

навчальним планом студента, програмами навчальних дисциплін, нормативними 

документами органів державного управління України. 

1.5.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника Приватного фахового  навчального 

закладу «Медичний коледж» відображає цілі фахової передвищої освіти та професійної 

підготовки, визначає місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його 

компетентності. 

1.5.2. Освітньо-професійна програма (ОПП) - це узгоджений набір модулів (навчальних 

дисциплін), засвоєння яких необхідне для успішного завершення навчання на певному 

освітньо-кваліфікаційному рівні. Освітньо-професійна програма формується на підставі ОКХ 

і визначає нормативний термін навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівню освіти й 

професійної підготовки фахівця. На основі ОПП розробляються навчальні плани, програми 

навчальних дисциплін, засоби діагностики якості підготовки фахівців. 

 Модуль - це поіменована, цілісна, структурована та певним чином документована 

змістова частина освітньо-професійної програми підготовки фахівця, яка повинна бути 

засвоєна студентом шляхом реалізації різних форм навчального процесу (аудиторні заняття, 

практика, самостійна робота, контрольні заходи) і забезпечує здобуття ним відповідних 

компетенцій. 

 Модуль обов'язково передбачає поточний і підсумковий контролі (екзамен, 

диференційований залік, залік). 

Модуль може бути змістовою складовою ОПП, але може бути і незалежною від цієї програми 

навчальною одиницею (факультатив). 

1.5.3. Структурно-логічна схема підготовки - це наукове і методичне обгрунтування процесу 

реалізації освітньо-професійної програми, її нормативної варіативної (вибіркової) частин. 

1.5.4. Навчальний план - це нормативний документ Приватного фахового навчального закладу 

«Медичний коледж», що регламентує навчання за певним освітнім і освітньо-кваліфїкаційним 

рівнем і розробляється відповідно до освітньо-професійної програми та структурно-логічної 

схеми підготовки, визначає графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних і 

вибіркових навчальних дисциплін, види навчальних занять та їх обсяг, форми контролю. 

1.5.5. Робочий навчальний план - це нормативний документ Приватного фахового 

навчального закладу «Медичний коледж» на поточний навчальний рік, що конкретизує види 

навчальних занять, їх обсяг, форми контролю за семестрами тощо.



1.6. Графік навчального процесу визначає календарні терміни теоретичної та 

практичної підготовки, підсумкового контролю (екзаменаційних сесій), державної 

атестації, канікул. 

1.7. Мова навчання визначається чинним законодавством України. 

1.8. Навчальний процес здійснюється з урахуванням інноваційних освітніх технологій, 

механізмів і процедур, визнаних в Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО). 

1.9. Організація навчального процесу - це система організаційних, дидактичних та методичних 

заходів, спрямованих на реалізацію освітньо-професійної програми підготовки фахівців. 

Організація навчального процесу базується на Європейській кредитно-трансферній системі 

(ЕСТS). 

  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це орієнтована на студента система 

для накопичення і трансферу кредитів на основі прозорості результатів навчання і навчального 

процесу. її метою є сприяння плануванню, наданню, оцінюванню, визнанню та підтвердженню 

кваліфікацій та навчальних дисциплін (модулів), а також сприяння мобільності студентів. 

  Організація навчального процесу має забезпечувати якість вищої освіти, сприяти 

привабливості вищих навчальних закладів, мобільності студентів і викладачів в 

Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО). 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

2.1 Організація навчального процесу у ПФНЗ «Медичний коледж» базується на Законі 

України «Про освіту», чинними нормативно-правовими документами України, стандартами 

вищої освіти з урахуванням принципів формування ЄПВО. 

2.2 Систему стандартів вищої освіти у ПФНЗ «Медичний коледж» складають: державний 

стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих 

навчальних закладів. 

2.2.1.Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у  

ПФНЗ «Медичний коледж» за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями; 

- вимоги до освітніх рівнів вищої освіти; 

- вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

2.2.2. Галузеві стандарти вищої освіти містять такі складові: 

- освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників; 

- освітньо-професійні програми підготовки; 

- засоби діагностики якості освіти (тести).  

2.2.3. Складовими стандартів вищої освіти ПФНЗ «Медичний коледж» є: 

 перелік спеціальностей: 

223 Медсестринство (Сестринська справа) - медична сестра; 

223 Медсестринство (Акушерська справа) - акушерка;  

223 Медсестринство (Лікувальна справа) - фельдшер;  

221 Стоматологія - зубний гігієніст; 

221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична)- зубний технік;  

226 Фармація, промислова фармація – фармацевт 

226 Фармація , промислова фармація – фармацевт молодший бакалавр  

-   варіативні   частини   освітньо-кваліфікаційних   характеристик   випускників   

ПФНЗ «Медичний коледж» для спеціальностей; 

 варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки; 

- варіативні частини засобів діагностики якості вищої освіти; 

- навчальні плани та робочі навчальні плани; 

- програми навчальних дисциплін. 

2.3. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу, є 

навчальний план. 

2.4. Навчальний план є нормативним документом навчального закладу, який визначає зміст 

навчання та регламентує організацію навчального процесу зі спеціальності    (напряму). 

 Навчальні плани складаються окремо для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня та за 



кожною формою на основі відповідної ОПП та графіка навчального процесу. 

 Навчальний план визначає перелік і обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх 

вивчення, розподіл навчальних годин за видами занять у семестрах, вид семестрового 

контролю та державної атестації. 

 Навчальні плани ухвалюються Педагогічною радою коледжу та затверджуються 

генеральним директором. 

 З метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування навчального процесу, 

своєчасного внесення змін на виконання наказів та розпоряджень МОН, рішень Методичної та 

Педагогічної рад коледжу, щорічно, складаються (коригуються) робочі навчальні плани (РНП) 

на наступний навчальний рік. 

2.5. Навчальний план визначає навчальне навантаження студента на вивчення 

навчальних дисциплін в академічних годинах і в кредитах ЕСТS. 

Кредити встановлюються для всіх навчальних дисциплін крім фізичного виховання та інших 

позакредитних навчальних дисциплін (факультатив). Кредити також присвоюються за всіма 

іншими видами навчальної діяльності студента (практики, державну атестацію). 

Обсяг кредиту ЕСТS становить 30 академічних годин, а річне навчальне навантаження 

студента  60 кредитів ЕСТS при 40 тижневому навчальному році. 

2.6. Робочий навчальний план складається на основі навчального плану з метою 

конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік та з 

урахуванням умов навчання в ПФНЗ «Медичний коледж». 

При розробці робочих навчальних планів, перелік та послідовність дисциплін, загальна 

кількість годин на їх засвоєння, вид семестрової атестації є такими самими, як у навчальному 

плані. Розподіл аудиторних занять з дисципліни визначається пропорційно до їх обсягів у 

навчальному плані. 

2.7.Навчальні дисципліни поділяються на нормативні та вибіркові. 

Нормативні навчальні дисципліни встановлюється галузевим стандартом фахової передвищої 

освіти. Дотримання її назви та обсягу є обов'язковим для вищих навчальних закладів. 

Вибіркові навчальні дисципліни визначаються ПФНЗ «Медичний коледж» і обґрунтовуються 

у варіативних компонентах освітньо-професійних програмах підготовки фахівців. 

2.8. Місце і завдання навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до 

сформованості компетенцій, перелік рекомендованої літератури, інших методичних та 

дидактичних матеріалів визначає програма навчальної дисципліни. 

Програми навчальних дисциплін розробляються відповідно до ОПП. 

2.9. На підставі програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану 

складається робоча програма навчальної дисципліни. 

2.10. Робоча програма навчальної дисципліни складається на навчальний рік і 

затверджується в установленому порядку. 

Складові робочої програми навчальної дисципліни: 

 - титульна сторінка; 

- вступ; 

- опис навчальної дисципліни; 

- структура навчальної дисципліни; 

- результати навчання; 

- засоби діагностики (критерії оцінювання, методи оцінювання, шкала оцінювання); 

- перелік методичного забезпечення; 

- рекомендована література. 

 Форму і зміст титульної сторінки робочої навчальної програми дисципліни визначає 

ПФНЗ «Медичний коледж», однак обов'язковими елементами є зазначення назви навчального 

закладу; підпису, прізвища та ініціалів директора з навчально-виховної  роботи; назви 

навчальної дисципліни; коду і назви напряму підготовки (спеціальності); дані про укладача 

робочої програми, відомості про затвердження робочої програми на засіданні циклової комісії. 

 В описі навчальної дисципліни вказується: мету вивчення дисципліни, навчальний 

семестр, загальний обсяг часу та відповідну кількість кредитів ЕСТS за навчальним планом, 

код і назву напряму підготовки (спеціальності). В описі навчальної дисципліни подається 



також стисла характеристика навчальної дисципліни - статус (нормативна або за вибором), 

розподіл загального навантаження за видами навчальної діяльності (лекції, семінарські, 

практичні, лабораторні заняття, самостійна робота, форма підсумкового контролю). 

Обов'язково вказуються компетенції, які слід сформувати в результаті вивчення навчальної 

дисципліни (в т.ч. знання, які повинні забезпечити набуття умінь й навичок у студентів в 

процесі вивчення навчальної дисципліни). 

 Метою навчальної діяльності є засвоєння навчальної інформації та формування 

компетенцій під час лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять, виконання 

завдань самостійної роботи та індивідуальних науково-дослідних завдань, підсумкового 

контролю. 

 Структура навчальної діяльності студентів під час засвоєння змісту навчальної 

дисципліни включає: обсяги та послідовність навчальної діяльності за видами, форми 

поточних та підсумкових контрольних заходів, оцінювання кожного навчального елементу, 

очікувані результати навчання. 

 Результати навчання передбачають розуміння та знання навчального матеріалу з кожної 

теми навчальної дисципліни, а також здатність застосовувати їх ефективно і творчо як в 

міжособистісних відносинах, так і в професійних ситуаціях. Прогнозоване навчальне 

навантаження студента передбачає обсяг годин, що відводиться на певний вид навчальної 

діяльності. У розділі „Самостійна робота" вказуються завдання, які передбачені для кожної 

теми дисципліни. Завдання самостійної роботи передбачають ознайомлення студентів із 

нормативними документами, архівними матеріалами, літературними джерелами, навчально-

методичною літературою, виконанням окремих розрахунків тощо. Індивідуальні навчально-

дослідні завдання передбачають підготовку проектів, есе, звітів, складання порівняльних 

таблиць, схем тощо. 

 Методичне забезпечення дисципліни включає основну та додаткову літературу, 

конспекти    лекцій,    інтерактивний    комплекс    навчально-методичного    забезпечення 

дисципліни, нормативні документи Міністерства освіти і науки України тощо.  

2.11. Розклад занять. 

 Розклад навчальних занять разом із навчальним планом і навчальними програмами 

дисциплін є основним документом, що регламентує організацію та проведення навчального 

процесу в коледжі. 

 Розклад занять усіх форм навчання доводиться до відома викладачів та студентів  до 

початку кожного семестру, а екзаменів — за місяць до їх початку. Завантаження аудиторного 

та лабораторного фондів контролюється методичним кабінетом. 

2.12. Графік навчального процесу регламентується відповідно до робочого 

навчального плану та затверджується генеральним директором ПФНЗ «Медичний коледж» 

відповідно до нормативно-правових документів України. 

 Відповідно до графіка навчального процесу у ПФНЗ «Медичний коледж» в навчальному 

році планується 40 тижнів теоретичного навчання (з них від 0,5 до 2 тижнів екзаменаційна 

сесії). Навчальний процес  організовується за семестровою системою. 

 Усі види практик проводяться поза термінами теоретичного навчання. 

 Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю 8-11 тижнів. їх конкретні 

терміни визначаються графіком навчального процесу на кожний навчальний рік. 

Програма підготовки галузі знань 1201 Медицина за спеціальностями, фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня "фаховий молодший бакалавр" на основі базової загальної середньої 

освіти розрахована: 

223 Медсестринство (Сестринська справа) - медична сестра – 4 роки 

223 Медсестринство (Акушерська справа) – акушерка – 3.5 роки;  

223 Медсестринство (Лікувальна справа) – фельдшер – 4 роки ;  

221 Стоматологія - зубний гігієніст – 4 роки ; 

221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична)- зубний технік – 3 роки;  

226 Фармація, промислова фармація – фармацевт - 3 роки. 

226 Фармація , промислова фармація – молодший бакалавр – 2 роки 

Навчання організовується за кредитно - модульною системою. Суть її полягає в тому, що 



навчальний матеріал кожної дисципліни поділяється на навчальні модулі -логічно завершені 

одиниці навчальної інформації. В основу покладено контроль і накопичення рейтингових балів 

за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність.  

Відповідно до "Положення про рейтингову систему оцінки рівня підготовки студентів" за 

результатами модульного контролю знань студентів за окремими модулями визначається 

рейтинг студента з дисципліни і на його основі - семестрова оцінка. 

2.13. ПФНЗ «Медичний коледж» надає студентам можливість користуватися навчальними 

приміщеннями, бібліотекою, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, 

обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначених правилами 

внутрішнього розпорядку. 

2.14. Організація навчального процесу здійснюється цикловими комісіями ПФНЗ «Медичний 

коледж» 

2.15. За якість освітньої діяльності відповідальність несе керівник фахового навчального 

закладу. 

За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент. 

 

3. ПОРЯДОК І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Навчальний рік триває 10 місяців і розпочинається з 1 вересня. Навчальний рік поділяється 

на семестри згідно з навчальним планом. 

 Канікулярний період у студентів за навчальний рік (крім випускного курсу) становить 

не менше 8 тижнів. 

 Початок і закінчення навчання студента на відповідному курсі оформлюється наказами 

генерального директора. 

 3.2. Навчальний рік включає дні: теоретичного навчання, поточного (модульного) 

контролю знань студентів, підсумкового контролю (ПК) (екзаменаційної сесії), державної 

атестації, всіх видів практик, вихідні та святкові дні, канікули. 

Тривалість навчального дня студента не більше 8 академічних годин. Тривалість навчального 

тижня не більше  40 академічних  годин. Тривалість навчального семестру визначається 

навчальним планом. 

3.3. Форми організації навчального процесу наступні: 

- аудиторні заняття; 

- практичні заняття; 

- консультації; 

- самостійна робота; 

- практика; 

- контрольні заходи. 

3.4. Формою навчання у ПФНЗ «Медичний коледж» є: денна (очна) форма навчання. 

 Денна (очна) форма навчання є основною формою здобуття освітньо-кваліфікаційних 

рівнів передбачених ПФНЗ «Медичний коледж». 

3.5. Витрати на самостійну роботу студента розраховуються відповідно до аудиторних занять: 

навчальний час відведений на самостійну роботу студента повинен становити не менш 1/3 та 

не більше 2/3 загального часу відведеного на вивчення конкретної навчальної дисципліни. 

3.6. Види навчальних занять: лекція, лабораторне заняття, практичне заняття, семінарське 

заняття, консультація, індивідуальна навчальна чи науково-дослідницька робота, самостійна 

робота студентів. 

3.6.1. Лекція - основний вид навчальних занять у ПФНЗ «Медичний коледж», призначена для 

засвоєння теоретичного матеріалу. 

Тематика лекцій визначається робочою програмою навчальної дисципліни. Лекції проводяться 

лекторами - кандидатами і викладачами вищої категорії, а також викладачами - спеціалістами 

ПФНЗ «Медичний коледж». 

Лектор, який вперше претендує на читання лекцій, зобов'язаний подати конспект лекцій і 

провести пробну відкриту лекцію. 

Лектор зобов'язаний дотримуватися робочої програми навчальної дисципліни щодо тем лекцій 

та їх змісту, але має право не обмежуватись в питаннях трактування навчального матеріалу, 



формах і засобах доведення його до студентів. 

3.6.2 Лабораторне заняття — вид навчального заняття, на якому студент під керівництвом 

викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою 

практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, 

набуває вмінь працювати з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною 

технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у 

конкретній предметній галузі. 

 Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з 

використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні 

макети, установки тощо). Лабораторне заняття проводиться студентами, кількість яких не 

перевищує половини клінічної групи. Нормативна чисельність студентів однієї клінічної групи 

складає  від 7 до 15 осіб залежно від спеціальності. 

 Перелік тем лабораторних занять визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять, як правило, не 

дозволяється. 

 Для організації та проведення лабораторного заняття необхідно дотримуватися таких 

умов: 

- наявність спеціально обладнаних приміщень та устаткування; 

- навчально-методичне    забезпечення    лабораторних    занять    викладачем    з 

урахуванням специфіки занять та із застосуванням новітніх технологій;  

- відповідність обладнання та приладдя вимогам охорони праці та санітарним нормам 

необхідність проведення інструктажу студентів з питань охорони праці, який 

підтверджується записами у журналі обліку; 

- забезпечення лабораторних занять матеріальними засобами; 

- наявність елементів дослідження і творчого підходу при виконанні окремих 

завдань, створення студентами наукових продуктів; 

- забезпечення студентів нормативно-методичною літературою для виконання 

лабораторних занять.  

 Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. 

 За кожну лабораторну роботу оцінка виставляється у навчальному, журналі. Оцінки, 

отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні 

підсумкової оцінки з відповідної навчальної дисципліни. 

3.6.3. Практичне заняття — вид навчального заняття, на якому викладач організує 

детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формує вміння їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання 

студентом відповідно сформульованих завдань. 

 Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених 

необхідними технічними засобами навчання. Практичне заняття проводиться зі студентами, 

кількість яких не перевищує однієї клінічної групи. 

 Перелік тем практичних занять визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому 

методичному матеріалі — наборі завдань різної складності для розв'язання їх студентами на 

занятті, засобах діагностики. 

 Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення 

практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної дисципліни. 

 Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок 

студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, 

розв'язання завдань з їх обговоренням, розв'язання контрольних завдань, їх перевірку, 

оцінювання. 

 Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, враховуються при виставленні 

підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. Отримані студентом оцінки за кожне 

практичне заняття вносяться до навчального журналу. 

3.6.4. Семінарське заняття — вид навчального заняття, на якому викладач 

організує дискусію за попередньо визначеними проблемами, до яких студенти готують 



тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань  (рефератів, есе тощо). 

 Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією 

академічною групою. 

 Перелік тем семінарських занять визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

 На кожному семінарському занятті викладач оцінює якість виконання студентами 

індивідуальних завдань, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати 

свою позицію тощо. Оцінки за кожне семінарське заняття вносяться у навчальний журнал і 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. 

3.6.5. Консультація — вид навчального заняття, на якому студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування. 

 Консультація проводитися для групи студентів. Викладач консультує студентів з 

теоретичних питань навчальної дисципліни. 

 Час, відведений викладачу для проведення консультацій з конкретної дисципліни, 

визначається нормами часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних 

працівників ПФНЗ «Медичний коледж». 

3.6.6. Індивідуальні завдання студентів з окремих навчальних дисциплін 

(комплексу навчальних дисциплін) включають виконання рефератів, розрахункових, 

графічних, курсових робіт, тощо. 

 Індивідуальні завдання складаються, як правило, у декількох варіантах і включають 

загальні  вимоги до написання й  оформлення, рекомендації щодо  виконання,  список 

літератури і довідкові матеріали тощо. 

3.6.7. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом і виконується в позааудиторний час. 

 Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим 

навчальним планом. 

 Зміст самостійної роботи студента визначається робочою програмою навчальної 

дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача. 

 Самостійна робота студента забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, 

передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та 

методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо. 

 Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість 

проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту також 

рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література. 

 При організації самостійної роботи студентів з використанням складного обладнання чи 

устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад, комп'ютерних баз даних, 

тощо) передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку 

фахівця. 

 Навчальний матеріал, передбачений робочою програмою навчальної дисципліни, для 

засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд 

з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять. 

3.6.8. Практика студентів  ПФНЗ «Медичний коледж» є обов'язковим компонентом 

освітньо-професійної програми і має на меті набуття студентом професійних компетенцій. 

Оцінювання результатів практики здійснюється за національною шкалою та шкалою ЕСТS. 

Обсяг практик вимірюється у кредитах. 

Практика студентів проводиться відповідно до Положення про проведення практики студентів 

у ПФНЗ «Медичний коледж». 

3.7. Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв'язку у процесі навчання. Вони 

визначають відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам 

нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне коригування 

навчального процесу. 

 Контрольні заходи та оцінювання знань студентів в коледжі проводиться за модульно-

рейтинговою системою на підставі поточного, модульного й підсумкового контролю знань, 



визначення рейтингу з дисципліни (роз'яснення модульно -рейтингової  системи  начання 

викладено у  Положенні про модульно-рейтингову систему навчання у ПФНЗ «Медичний 

коледж» та заходів державної атестації. 

3.7.1. Поточний контроль здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті 

перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу.Форма проведення поточного 

контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються 

відповідною цикловою комісією. 

3.7.2. Модульний контроль полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з 

дисципліни в обсязі, визначеному на один модуль навчального процесу. 

3.7.3. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів 

навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершених 

етапах за національною шкалою і шкалою ЕСТS. 

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента. 

 ПФНЗ «Медичний коледж» може використовувати різні форми підсумкового 

контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з 

певної навчальної дисципліни і їх результати враховувати при виставленні підсумкової оцінки 

за національною шкалою і шкалою ЕСТS Положення про модульно-рейтингову систему 

навчання у ПФНЗ «Медичний коледж». 

 Семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену або 

заліку(диференційованого заліку) з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального 

матеріалу, визначеного робочою програмою навчальної дисципліни, і в терміни, встановлені 

робочим навчальним планом. 

 Семестровий екзамен — це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 

теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що 

проводиться як контрольний захід. 

 Семестровий (диференційований) залік — це форма підсумкового контролю, що 

полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни. Рішення про 

перелік навчальних дисциплін, з яких проводиться диференційований залік, приймає  ПФНЗ 

«Медичний коледж». 

 Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної навчальної 

дисципліни (семестрового екзамену, заліку (диференційованого заліку)), якщо він виконав всі 

види робіт, що передбачені робочою програмою цієї навчальної дисципліни. 

 Екзамени складаються студентами в період підсумкового контролю (екзаменаційних 

сесій), передбаченого робочим навчальним планом. 

 Екзамени складаються згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і 

студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.Порядок і методика проведення 

підсумкового контролю визначаються ПФНЗ «Медичний коледж» відповідно до даного 

Положення. 

 Результати складання екзаменів і диференційованих заліків (заліків) оцінюються за 

національною шкалою, шкалою ЕСТS і вносяться в екзаменаційну відомість результатів 

підсумкового контролю, залікову книжку. 

 Студентам, які одержали під час сесії незадовільні оцінки (FХ), дозволяється 

ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру. Повторне складання 

екзаменів допускається не більше двох разів з кожної дисципліни: один раз викладачу, другий 

— комісії, яка створюється завідувачем відділення. Якщо студент під час складання екзамену 

комісії отримав незадовільну оцінку (FХ, F), то він відраховується з вищого навчального 

закладу. 

 Студенти, які не з'явились на екзамени без поважних причин, вважаються такими, що 

одержали незадовільну оцінку (F). 

3.7.3. Державна атестація студентів відбувається шляхом складання державного екзамену 

відповідно до освітньо-професійної програми. 

 Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією (далі 

— державна комісія) на завершальному етапі навчання на певному освітньо-кваліфікаційному 

рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої 



(кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

 Присвоєння кваліфікації освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

(фахового молодшого бакалавра)  здійснює державна кваліфікаційна комісія, інших освітньо-

кваліфікаційних рівнів — державна екзаменаційна комісія. 

 Державна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного року. До складу 

комісії входять голова і члени комісії. Голова комісії призначається з числа провідних 

наукових, науково-педагогічних працівників і фахівців виробництва, які не є працівниками 

даного вищого навчального закладу. 

 До складу державної комісії входять: директор вищого навчального закладу або 

заступник директора з навчальної роботи, завідувач відділення, доценти (викладачі) 

профілюючих циклових комісій, провідні спеціалісти виробництва та працівники науково-

дослідних інститутів. 

 Студенту, який склав державні екзамени відповідно до вимог освітньо-професійної 

програми підготовки, рішенням державної комісії присвоюється відповідний освітньо-

кваліфікаційний рівень та кваліфікація, видається державний документ про неповну вищу 

освіту (кваліфікацію). 

 Студенту, який отримав підсумкові оцінки "відмінно" за національною шкалою та А за 

шкалою ЕСТS не менше як з 75 відсотків усіх дисциплін, передбачених навчальним 

планом, а з інших навчальних дисциплін — оцінки "добре" за національною шкалою В,С та за 

шкалою ЕСТS, склав державні екзамени з оцінками "відмінно" за національною шкалою та А 

за шкалою ЕСТS, видається документ з відзнакою про неповну вищу освіту (кваліфікацію). 

Список претендентів на отримання диплома з відзнакою виноситься для обговорення на 

засіданні Педагогічної  ради Коледжу  та затверджується шляхом голосування. 

Остаточне рішення щодо видачі студенту випускного курсу диплома з відзнакою приймає 

Екзаменаційна комісія за результатами атестації і з врахуванням усіх поданих до ЕК 

матеріалів. 

Студент має право перездати одну із непрофільних дисциплін з якої  одержав оцінку «добре», з 

дозволу адміністрації Коледжу , написавши відповідну заяву. 

Діяльність Державної комісії регламентується Положенням про порядок створення, 

організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у навчальних закладах 

України. 

ОРГАНІЗАЦЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

4.1. Якість і рівень організаційно-методичного забезпечення навчального процесу є 

визначальним фактором якості освіти загалом. 

 Організаційно-методичне забезпечення фахової передвищої освіти здійснюється 

Міністерством освіти і науки України, іншими органами влади, що мають у своєму 

підпорядкуванні вищі навчальні заклади, науково-методичними установами та вищими 

навчальними закладами. 

4.2. Організаційно-методичне забезпечення вищої освіти включає підготовку 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо організації 

навчального процесу, його методичного забезпечення, навчальної літератури, навчально- 

методичних видань, експертизи та моніторингу навчального процесу у  

навчальному закладі відповідно змісту навчання, визначеному стандартами вищої освіти, 

навчальними і робочими навчальними планами підготовки фахівців. 

 Нормативно-методичне забезпечення навчального процесу з боку Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України полягає у здійсненні стандартизації національної освіти, 

переході системи вищої освіти до ступеневої підготовки фахівців згідно з чинним переліком 

напрямів та спеціальностей, виробленням методологічних засад адаптації до вимог ЄПВО. 

4.3. Основні форми організаційно-методичної роботи закладу фахової перед вищої освіти: 

- навчально-методичні збори і наради; 

- організація навчально-методичних зборів, нарад, навчально-методичних 

конференцій, семінарів, засідань методичних рад та комісій; 

- засідання методичної Ради вищого навчального закладу; 



- організація показових та відкритих навчально-методичних занять; 

- організація лекцій з питань методики навчання; 

- реалізація у навчальному процесі вимог нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України, вищих навчальних закладів; 

- організація контролю навчального процесу; 

- удосконалення навчального процесу; 

- підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

4.4. Основою підготовки навчальної і навчально-методичної літератури у ПФНЗ «Медичний 

коледж» є навчальний план. Відповідно до навчального плану з кожного напряму, 

спеціальності коледж забезпечує навчальний процес навчальною та навчально-методичною 

літературою. 

4.5. Перелік навчально-методичних документів ПФНЗ «Медичний коледж» такий: навчально-

методичний комплекс напряму (спеціальності) та навчально-методичний комплекс дисципліни. 

4.5.1. До навчально-методичного комплексу напряму (спеціальності) відносяться такі 

нормативно-методичні документи: 

- освітньо-кваліфікаційна характеристика; 

- освітньо-професійна програма; 

- засоби діагностики; 

- навчальний план; 

- робочий навчальний план; 

- інформаційний пакет напряму (спеціальності); 

- програми з усіх навчальних дисциплін; 

-  наскрізна навчальна програма практик; 

- програми державної атестації. 

4.5.2. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни створюється під керівництвом 

провідних викладачів. До його складу входять: 

- програма навчальної дисципліни; 

- робоча програма навчальної дисципліни; 

- конспекти лекцій з навчальної дисципліни; 

- методичні    рекомендації    для    проведення    лабораторних,    практичних    та 

семінарських занять; 

- засоби діагностики з навчальної дисципліни; 

- методичні   рекомендації   щодо   організації   самостійної   роботи   студентів   з 

навчальної дисципліни; 

- індивідуальні завдання; 

- відомості щодо забезпечення студентів навчальною та методичною літературою. 

 Відповідальність   за   якість   навчально-методичних   комплексів   дисциплін,   що 

закріплені за цикловою комісією, несе заступник директора з методичної роботи. 

 Забезпечення дисципліни навчальною літературою вважається 100% при наявності не 

менш одного підручника (посібника) з грифом МОН України або іншого центрального органу 

виконавчої влади, якому Міністерство освіти і науки України делегувало право надавати гриф, 

за списком літератури, рекомендованим робочою програмою навчальної дисципліни, на 2 

студентів. У список основної літератури, рекомендований робочою програмою навчальної 

дисципліни, підручник (навчальний посібник) вноситься за умови, що його зміст відповідає не 

менш ніж 30 % тематичного змісту навчальної програми. 

4.6. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 

підручники, навчальні посібники, інтегровані навчальні комплекси, електронні 

підручники і навчальні посібники, практикуми, тести, методичні рекомендації тощо. 

4.7. Розроблення різних видів навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін здійснюються відповідно до чинного порядку, визначеного Міністерством 

освіти і науки, молоді та спорту України. 

 5. НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС СТУДЕНТА 

5.1 Студент - особа, яка в установленому порядку зарахована до навчального закладу і 

навчається за денною (очною) з метою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня. 



5.2 Обліковими одиницями навчального часу студентів є академічна година, навчальний день, 

тиждень, семестр, курс, рік. 

5.2.1. Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. 

Тривалість академічної години, як правило, становить 40-45 хвилин. 

Дві академічні   години   утворюють пару академічних годин (надалі "пара"). 

5.2.2. Навчальний день - складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 8 

академічних годин. 

5.2.3. Навчальний тиждень - складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 

40  академічних годин. 

5.2.4. Навчальний семестр - складова частина навчального часу студента, що закінчується 

підсумковим семестровим контролем. Тривалість семестру визначається графіком навчального 

процесу. Облік навчального часу здійснюється в академічних годинах та кредитах ЕСТS. 

Ціна кредиту ЕСТS становить 30 академічних годин. На навчальний рік відводиться 60 

кредитів. 

5.2.5 Навчальний курс - завершений період навчання студента протягом навчального року, що 

включає час теоретичного навчання, практик, підсумкового контролю та канікул. 

5.2.6 Навчальний рік триває 10 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і для студентів 

складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, 

вихідних, святкових і канікулярних днів. 

5.3. Навчальні дні визначаються річним графіком навчального процесу. Вказаний графік 

складається на навчальний рік з урахуванням перенесень робочих та вихідних днів, 

погоджується і затверджується в порядку і в терміни, встановлені вищим навчальним закладом. 

5.4. Навчальні заняття у навчальному закладі проводяться за розкладом. 

Розклад забезпечує виконання навчального плану в повному обсязі. Навчальні заняття у 

вищому навчальному закладі тривають дві академічні години з перервами між ними і 

проводяться за розкладом. Розклад має забезпечити виконання навчального плану в 

повному обсязі щодо навчальних занять. 

Розпорядок дня:  
денна форма навчання  

9.00 –10.20 – I пара  

10.40-12.00  – ІІ пара  

12.30- 13.50 –  III пара  

14.00-15.20 – ІVпара 

5.5.Не допускається вільне відвідування студентами лекційних занять. Відвідування всіх видів 

навчальних занять (крім консультацій) є обов'язковим для студентів. 

 Забороняється відволікати студентів від участі в навчальних заняттях та контрольних 

заходах, встановлених розкладом, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

5.6. Пропущені без поважної причини  практичні заняття, семінарські заняття та 

лекції відпрацьовуються в установлений час згідно графіка з попередньою оплатою: 

• практичні заняття (семінарські) 

• дисципліни гуманітарного циклу - 100 грн.(за одну пару); 

• дисципліни  фундаментального,  природничо-наукового  циклів та професійно- 

практичної підготовки - 100 грн. (за одну пару). 

• лекційні заняття відпрацьовуються шляхом надання студентом розширеного  конспекту 

та усної бесіди за темою пропущеної  лекції з попередньою оплатою 50 грн. 

5.7. Перездачу диференційованих залікі, іспитів та перездача захисту  практики проводиться  з 

попередньою оплатою 200 грн. 

5.8. Пропущені заняття з поважної причини: 

а) хвороба або медичне обстеження студента; 

б) виклик студента до органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних 

органів, суду, військомату  

в) урочисті чи скорботні сімейні обставини 

г) відрядження,участь в конкурсах відпрацьовуються без оплати на основі заяви . 

5.9. Виносити на розгляд педагогічної ради питання про відрахування з навчального закладу  



студентів : 

• які не з’явились  на заняття  впродовж 10 днів від початку навчального семестру.  

• які приступивши до занять на початку навчального семестру, впродовж 10 днів у 

семестрі не з’являлись на заняття та не інформували кураторів чи завідувачів відділень про 

поважні причини своєї відсутності.  

• які  протягом місяця пропустили  більше  48  академічних годин без поважних причин.  

• при наявності більше 25% пропущених аудиторних годин з однієї дисципліни  , які 

студент не відпрацьовує протягом  місяця. 

5.10. Студенти зобов’язані  одержати довідку на відпрацювання   пропущених  занять в 

трьохденний термін після виходу на навчання   і відпрацювати заняття у термін встановлений у 

довідці завідувачем відділення. 

6. РОБОЧИЙ ЧАС ВИКЛАДАЧА 

6.1 Робочий час викладача включає: проведення навчальних занять, методичну, наукову, 

організаційну та інші види робіт в межах робочого часу не більше 1548 годин на рік  і середній 

тижневій тривалості 36 годин. 

6.2 Обсяг навчального навантаження викладача встановлює ПФНЗ «Медичний коледж», що 

регулюється чинним законодавством України. 

6.3 Обов'язковим є підвищення кваліфікації викладачів (рекомендовано 1 раз на 5 років). 

Викладачі ПФНЗ «Медичний коледж» підвищують кваліфікацію та проходять стажування у 

відповідних наукових, освітньо-наукових установах, державних службах, провідних 

підприємствах відповідного профілю. Зміст підвищення кваліфікації має відповідати профілю 

діяльності викладача. 

6.4 Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачеві виражений в 

облікових (академічних та астрономічних) годинах, визначає навчальне навантаження 

викладача. 

 6.5. У випадках виробничої необхідності викладач може бути залучений до 

проведення навчальних занять понад обов'язкового обсягу навчального навантаження, 

визначеного індивідуальним робочим планом, в межах свого робочого часу. 

 Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вносяться в його 

індивідуальний план роботи. 

6.6. Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 

навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та 

іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом викладача. Час 

виконання робіт, не передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, 

визначається у порядку, встановленому вищим навчальним закладом, з урахуванням 

особливостей спеціальності та форм навчання. 

 Викладач зобов'язаний   дотримуватися   встановленого    йому  графіка робочого часу. 

Забороняється відволікати викладачів від проведення навчальних занять та контрольних 

заходів, передбачених розкладом. 

6.7. Планування роботи викладача здійснюється за індивідуальними планами,

 Індивідуальні плани викладачів розглядаються і затверджуються на засіданні циклової 

комісії. 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКЛАДАЧІВ І СТУДЕНТІВ 

 

7.1. Викладачі та студенти як учасники навчального процесу мають відповідні права та 

обов'язки. 

7.2. Права та обов'язки викладачів. 

7.2.1. Викладачам  навчального закладу надано право на: 

- захист професійної честі та гідності; 

- вільний вибір освітніх технологій (методів і засобів) у межах затверджених 

навчальних планів; 

- участь в обговоренні усіх питань статутної діяльності навчального закладу; 

- користування навчально-науковою та соціальною інфраструктурою; 

- підвищення кваліфікації; 



- проведення наукової роботи; 

- індивідуальну педагогічну діяльність; 

- участь у громадському самоврядуванні; 

- участь в об'єднаннях громадян; 

- інші права, що передбачені законодавством України. 

7.2.2. Викладачі ПФНЗ «Медичний коледж» зобов'язані: 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 

кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників); 

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних 

дисциплін у повному обсязі освітньо-професійної програми відповідних напрямів, 

спеціальностей; 

- забезпечувати рівні умови для виявлення рівня фахової підготовки студентів; 

- дотримуватися встановлених критеріїв оцінювання; 

- дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів, 

прищеплювати їм любов до України, виховувати в них патріотизм і повагу до Конституції 

України; 

- дотримуватися законів України, Статуту та Правил внутрішнього трудового  розпорядку 

закладу фахової передвищої освіти; 

- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 

народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- сприяти збереженню майна ПФНЗ «Медичний коледж»; 

- входити безперешкодно в аудиторії, лабораторії, інші навчальні й технічні 

приміщення для припинення порушень громадського порядку, норм моралі, з метою 

припинення, виявлення та встановлення осіб порушників; 

- вимагати від порушників громадського порядку, правил і норм протипожежної 

безпеки, виробничої санітарії й гігієни, загальноприйнятих норм моралі, а також від осіб, 

що допускають або сприяють порушенню положень статуту ПФНЗ «Медичний коледж», 

негайного припинення протиправних або аморальних дій. 

7.2.3. В обов'язковому порядку в той же день повідомляти про факти порушення відповідним 

посадовим особам адміністрації; 

- при припиненні неправомірних, у тому числі аморальних дій, встановлювати 

особи порушників і з цією метою посадові особи адміністрації, науково-педагогічні 

працівники мають право вимагати від студентів та інших осіб, що перебувають на 

території ПФНЗ «Медичний коледж» , пред'являти паспорт, студентський квиток або 

інші документи, що засвідчують особу. 

7.3. Права та обов'язки студентів. 

7.3.1. Студентам ПФНЗ «Медичний коледж» надано право на: 

- вибір форми навчання; 

- здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня; 

- участь в управлінні діяльністю навчального закладу в межах, встановлених чинним 

законодавством та Статутом навчального закладу; 

- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; 

- трудову діяльність у позанавчальний час; 

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, 

базою та інформаційними ресурсами вищого навчального закладу; 

- участь у конференціях, виставках, конкурсах, подання власних робіт для публікацій; 

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, 

науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту; 

- забезпечення гуртожитками у порядку, встановленому чинним законодавством; 

- матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; 

- безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами 

навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів навчального закладу; 

- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів; 



- перерву у навчанні у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального 

плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на 

відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних 

держав тощо). 

7.3.2. До грубих порушень Правил внутрішнього розпорядку ПФНЗ «Медичний 

коледж» відносяться: 

- образи (словами, жестами, діями) працівників або студентів ПФНЗ «Медичний коледж» , 

особливо вчинені на ґрунті міжнаціональних і міжрелігійних відносин; 

- залучення до участі в конфліктах; 

- поява на території ПФНЗ «Медичний коледж» у стані алкогольного, наркотичного або 

токсикологічного сп'яніння; 

- вживання, розповсюдження чи зберігання на території ПФНЗ «Медичний коледж» 

алкогольних напоїв (у тому числі пива та інших слабоалкогольних напоїв), наркотичних, 

психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів, інших засобів наркотичної чи 

токсикологічної дії; 

принесення на територію ПФНЗ «Медичний коледж» матеріалів порнографічного 

характеру, зброї чи боєприпасів (у тому числі їх муляжів, макетів і окремих частин), 

вибухонебезпечних і вогненебезпечних речовин та матеріалів будь-яких піротехнічних засобів; 

предметів та речовин, заборонених на території України; 

- організація, підбурювання до протиправних дій (акцій), в результаті чого був 

порушений нормальний хід навчального процесу, зірвані (повністю або частково) навчальні 

заняття або заходи, нормальна діяльність ПФНЗ  «Медичний коледж» в цілому або його 

структурних підрозділів . Участь у таких діях і акціях: 

- навмисне пошкодження або знищення меблів, устаткування, іншого майна ПФНЗ 

«Медичний коледж» , підбурювання чи будь-яке сприяння цьому; 

- підробка підписів у документах, дописування, виправлення, у тому числі в журналі обліку 

роботи академічної групи, екзаменаційній відомості, заліковій книжці або студентському 

квитку, підбурювання чи будь-яке сприяння цьому; 

- систематичне порушення норм і правил поведінки в ПФНЗ «Медичний коледж» , 

передбачених цим Положенням; 

- здійснення правопорушень, порушення вимог законодавства та встановлених 

правил в період проведення навчальних занять 

7.3.3. До порушень Правил внутрішнього розпорядку відносяться: 

- ігнорування (невиконання) законних вимог представників Адміністрації, науково- 

педагогічних працівників, у тому числі - відмова або ухилення студента від виконання 

вимог про надання документа, що засвідчує особу, студентського квитка, а також 

повідомлення про себе неправдивих відомостей або відмова повідомити достовірні 

відомості про себе (прізвище, ім'я, курс, спеціальність, номер навчальної 

групи); 

- використання студентом на лекціях, семінарах та інших заняттях технічних 

засобів, у тому числі в ігрових цілях, без дозволу викладачів; 

- запізнення на заняття та обов'язкові заходи в ПФНЗ «Медичний коледж» ; 

- паління в невстановлених для цього місцях; 

- гра в карти та інші азартні ігри; 

- відмова від надання необхідного у певній ситуації усного чи письмового 

пояснення на вимогу представника  адміністрації або науково-педагогічного працівника 

чи куратора; 

- вживання в розмові ненормативної лексики та непристойних жестів; 

- невиконання студентом розпоряджень, вказівок працівників навчального відділу, методиста, 

викладача або куратора; 

- внесення студентом або старостою в журнал обліку роботи академічної групи неправдивих 

відомостей про відвідування студентами навчальних занять. 

 

8. ОБЛІКОВО-ЗВІТНІ ДОКУМЕНТИ З НАВЧАЛЬНОЇ І НАВЧАЛЬНОЇ І НАВЧАЛЬНО-



МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

8.1. До переліку документів, що забезпечують організацію навчальної і навчально-методичної 

роботи у ПФНЗ «Медичний коледж» відносяться: 

- Статут навчального закладу. 

- Ліцензія на право освітньої діяльності та сертифікат про акредитацію. 

- Положення про відділення. 

- Галузеві стандарти вищої освіти за напрямами та спеціальностями. 

- Структурно-логічні схеми підготовки. 

- Навчальні плани. 

- Робочі навчальні плани. 

- Графік навчального процесу навчального закладу на навчальний рік за усіма формами 

навчання. 

- Розклади навчальних занять. 

- Розклади підсумкового контролю та державної атестації. 

- План роботи педагогічної ради навчального закладу на навчальний рік. 

- План роботи методичної ради навчального закладу. 

- Протоколи засідань методичної ради вищого навчального закладу. 

- Протоколи засідань педагогічної ради вищого навчального закладу. 

- План підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників 

навчального закладу на навчальний рік  

- Книга реєстрації випускників навчального закладу та реєстрації дипломів і додатків до них. 

- Звіти Державних екзаменаційних комісій. 

- Звіт про роботу навчального закладу за навчальний рік. 

- Статистичні звіти (копії)  навчального закладу за навчальний рік. 

- Інформаційний пакет навчального закладу. 

9.3. До переліку документів відділення відносяться: 

- Галузеві стандарти вищої освіти за напрямами та спеціальностями. 

- Структурно-логічні схеми підготовки. 

- Навчальні плани. 

- Робочі навчальні плани. 

- Розклад навчальних занять. 

- Розклад підсумкового контролю і державної атестації. 

- План навчально-методичної роботи відділення на навчальний рік. 

- План роботи циклових комісій на навчальний рік. 

- Протоколи засідань циклових комісій 

- Зведені дані про результати екзаменаційних сесій (складання екзаменів). 

- Звіт про роботу відділення за навчальний рік. 

- Екзаменаційні відомості результатів підсумкового контролю. 

- Журнал реєстрації відомостей 

- Журнал обліку навчальної роботи академічної групи студентів. 

- Журнал відпрацювання пропущених занять 

9.4. До переліку документів циклової комісії відносять: 

- Програми і робочі програми навчальних дисциплін. 

- Програми державних екзаменів. 

- Програми практик. 

- План роботи на навчальний рік. 

- Індивідуальні плани роботи викладачів на навчальний рік. 

- Протоколи засідань. 

- Тематика наукової роботи студентів. 

- Звіт про роботу за навчальний рік. 

Положення схвалене: 
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