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Аналіз якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти ОГІГІ 
«Лікувальна справа» здійснювався відповідно до встановлених у закладі 
освіти показників визначення рівня якості освіти. Аналіз проводила робоча 
група у складі: Коломієць Н.Г. -  голова профспілкового комітету, Вахненко 
Н.С. -  заступник директора з навчальної роботи, Грігор'єва І.М. -  завідувач 
навчально-виробничої практики, Редченко Л.В. -  завідувач відділення 
лікувальної справи.

Розробка та затвердження програми
Освітньо-професійна програма «Лікувальна справа» за спеціальністю 223 

Медсестринство в галузі знань 22 Охорона здоров'я для фахових молодших 
бакалаврів розроблена відповідно до Стандарту 223 Медсестринство за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Мета програми -  
якісна підготовка висококваліфікованих та конкурентноспроможних фахівців, 
що здатні на професійному рівні вирішувати медико-соціальні проблеми 
населення.

Особливості програми:
- наявність в обов'язкових компонентах гуманітарних дисциплін, що активно 
сприяє формуванню розширеного світогляду майбутніх фахівців;
- навчання передбачає формування не лише загальних та професійних 
комгіетентностей, а й соціальних, необхідних для формування сучасного 
конкурентносгіроможного фахівця;
- залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, провідних 
науковців галузі охорони здоров'я, проведення науково-дослідницької 
діяльності, що базується на на клінічній практиці та формує у здобувачів 
фахової передвищої освіти пошукові навички;
- орієнтація на подальший розвиток професійної та наукової кар'єри;



- зовнішнє незалежне оцінювання у формі інтегрованого тестового іспиту 
Крок М. Лікувальна справа.

Полтавський базовий медичний фаховий коледж зумовлює стратегію, що 
передбачає створення якісної освітньої платформи для підготовки 
висококваліфікованих, конкурентноспроможних та компетентних фахівців 
відповідно до вимог та викликів часу, з урахуванням реформ галузі охорони 
здоров'я, інтеграції в європейський простір, забезпечення затребуваності 
випускників на українському та європейському ринках праці.

Полтавський базовий медичний фаховий коледж при провадженні освітньої 
діяльності дотримується напрямку розвитку системи управління якістю 
підготовки фахівців, розвитку сучасної навчально-методичної та технічної 
бази, профорієнтаційної роботи з метою формування якісного контингенту 
студентів.

Чинники формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти 
Полтавського базового медичного фахового коледжу:
- змістовий -  реалізація забезпечується варіативними дисциплінами 
навчального плану, що визначають індивідуальний освітній маршрут;
- діяльнісний -  реалізація забезпечується через сучасні методики навчання та 
викладання;
- процесуальний -  визначає організаційний аспект щодо надання студентам 
різнопланової підтримки та супроводу, ефективні форми спілкування у 
освітньому середовищі.

Навчальний заклад в освітньому процесі використовує сучасні 
інформаційно-комунікативні технології, хмарні сервіси з метою створення 
можливості опанування навчального матеріалу студентами у індивідуальному 
темпі, застосовує дистанційні технології для провадження змішаної форми 
навчання .

У Коледжі реалізовано інформаційну систему підтримки рішень студентів 
стосовно формування індивідуального навчального плану у аспекті 
навчальних вибіркових дисциплін. Вибір навчальних дисциплін здобувачами 
освіти регламентовано Положенням про організацію освітнього процесу. 
Перелік вибіркових навчальних дисциплін для студентів визначається 
Положенням про вибіркові дисципліни у Комунальному закладі освіти 
Полтавському базовому медичному коледжі Полтавської обласної ради.

Порядок формування вибіркової частини навчальних планів
Студенти отримують повний обсяг інформації щодо їх можливостей 

навчатися за індивідуальним навчальним планом та порядку запису на 
вибіркові навчальні дисципліни. Пропозиції переліку вибіркових навчальних



дисциплін враховують можливі напрями діяльності та специфіку роботи 
здобувачів освіти освітньо-професійної підготовки «Лікувальна справа».

Для кожної вибіркової навчальної дисципліни викладачі відповідної 
гіредметної-циклової комісії складають силабус, що грунтується на основі 
робочої навчальної програми даної дисципліни та оприлюднюється на 
офіційному сайті Коледжу. Здобувані освіти, зараховані до навчального 
закладу з 01 вересня, ознайомлюються із переліком запрпонованих вибіркових 
навчальних дисциплін на офіційному сайті чи інформативному стенді до ЗО 
серпня. У період з 01 по 05 вересня вони подають письмові заяви, в яких 
зазначено обрані студентами вибіркові навчальні дисципліни. На підставі заяв 
здійснюється формування груп у період до 10 вересня. У разі відсутності 
необхідної кількості бажаючих студентів для формування групи вивчення 
певної вибіркової навчальної дисципліни, завідувач відділення та куратор 
групи доводять до відома студентів перелік дисциплін, що не будуть 
вивчатися. Впродовж тижня студенти мають обрати інші вибіркові навчальні 
дисципліни, з яких вже сформувалися чи формуються кількісно достатні г рупи 
студентів.

Практична підготовка є обов'язковою складовою освітньо-професійної 
програми здобувачів фахової передвищої освіти, та має на меті набуття 
студентами фахових компетентностей. Практична підготовка проводиться 
після обов'язкового засвоєння студентами теоретичного курсу. Практичні 
заняття проводяться у спеціальних навчальних кімнатах та лабораторіях, що 
оснащені відповідно сучасних вимог. Кожен здобувач освіти має власне 
робоче місце на практичному занятті. Дисципліни циклу професійно- 
практичної підготовки викладаються у навчальних аудиторіях, кабінетах і 
лабораторіях коледжу та закладів охорони здоров'я міста Полтава. Відповідно 
до Угод про співпрацю Коледжу з лікувально-профілактичними закладами 
міста, на клінічних базах практичного навчання студенти користуються 
медичним обладнанням, предметами догляду за хворими, працюють з 
медичною документацією та пацієнтами. Плідна співпраця навчального 
закладу з лікувально-профілактичними закладами міста дає можливість 
здобувачам освіти отримати якісну та професійну практичну підготовку. 
Організація та проведення виробничої та переддипломної практик 
проводиться згідно Положення про практичне навчання студентів 
Комунального закладу освіти Полтавського базового медичного фахового 
коледжу Полтавської обласної ради. Під час проходження виробничої та 
переддипломної практик здобувані освіти виконують програму практики як 
самостійно, так і під контролем керівників практик від закладів охорони 
здоров'я та Коледжу. Результати виконання програми практики оцінюються 
під час складання диференційованого заліку за національною шкалою. Згідно



результатів заліку проводиться аналіз стану якості практичної підготовки 
студентів, розробляються заходи щодо її удосконалення.

Освітньо-професійна програма забезпечує набуття здобувачами фахової 
передвищої освіти соціальних навичок, формуванню міжособистісної 
взаємодії, адаптації та відповідних дій у новій ситуації, здатності швидко 
виявляти та вирішувати проблеми, приймати обгрунтовані рішення, захищати 
права пацієнта та діяти на підставі етичних міркувань. Опанування даних 
навичок та компетенгностей забезпечується вивченням таких навчальних 
дисциплін, як «Основи загальної та медичної психології», «Соціальна 
медицина та організація охорони здоров'я», «Сімейна медицина». 
Формуванню соціальних навичок також сприяє участь здобувачів фахової 
передвищої освіти у наукових гуртках, науково-дослідних студентських 
конференціях, Міжнародних медичних конгресах студентів та молодих 
науковців.

Відповідно до освітньо-професійної програми складено навчальний план. 
Співвідношення нормативних навчальних дисциплін до вибіркових дисциплін 
навчального плану становить 3:1. Студенти не мають перевантаження 
аудигорними заняттями, що дає достатньо часу для самостійної 
позааудиторної роботи. В освітньому процесі переважають аудиторні роботи 
з практичного навчання, це дає змогу достатнього індивідуального 
спілкування викладача із студентом, відпрацювання студентом під контролем 
викладача практичних навичок та вчасної їх корекції з метою усунення 
помилок та недоліків виконання.

Отже, освітній процес здійснюється згідно форм, що визначені у Положенні 
про організацію освітнього процесу в Комунальному закладі освіти 
Полтавському базовому медичному фаховому коледжі Полтавської обласної 
ради, а саме: навчальні заняття (лекції, практичні, лабораторні, семінарські, 
індивідуальні заняття, консультації), практична підготовка, самостійна робота, 
контрольні заходи. Освітні компоненти викладаються у логічній 
послідовності, що додатково сприяє досягненню програмних результатів 
навчання. На заняттях викладачами застосовується різноманітний 
дидактичний матеріал, ситуаційні задачі, комунікативні ситуації, структурно- 
логічні схеми, тематичні тестові завдання і т.д. Пріорітетність надається 
практичному тренінгу, проблемно-пошуковим методам навчання,
мультимедійним технологіям та міждисциплінарній інтеграції, що забезпечує 
творчу активність та посилений інтерес здобувачів фахової передвищої освіти. 
Різноманіття методів навчання дозволяє викладачам обирати
найгіерспективніші методи, що ефективно забезпечують високу якість знань, 
розвиток пізнавальних та творчих здібностей студентів та сприяють високому 
досягненню програмних результатів навчання.



Форми та методи навчання, що застосовуються при викладанні, 
відповідають принципам студентоцентрованого підходу, сприяють 
заохоченню студентів до активної взаємодії та співпраці з викладачами. 
Впродовж навчання студенти отримують повну підтримку з боку викладачів 
та адміністрації Коледжу. Формування вибіркових навчальних дисциплін 
проводиться з урахуванням різноманітних інтересів та потреб студентства, що 
дає можливість кожному здобувану освіти навчатися за індивідуальним 
навчальним планом. Навчальний заклад регулярно розглядає питання 
оцінювання та корегування способів подачі навчального матеріалу та методів 
викладання шляхом функціонування комісії з питань якості освіти. 
Проводиться аналіз успішності студентів. Викладачі застосовують 
особистісно-орієнтований підхід до студентів відповідно їх потреб та 
індивідуальних можливостей.

Доступ до необхідної інформації щодо освітньої діяльності здобувані освіти 
отримують через офіційний сайт Коледжу, під час консультацій та занять від 
викладачів, у процесі спілкування з куратором групи.

Академічна свобода Коледжу реалізується через вільний вибір форм і 
методів навчання з дотриманням принципів академічної доброчесності. 
Викладачі та здобувачі фахової передвищої освіти не обмежені у праві вільно 
висловлювати свою думку. Студенти самостійно обирають теми та методи 
наукових досліджень. Результати своїх робіт демонструють на студентських 
науково-практичних конференціях, міжнародних конгресах. Академічна 
свобода у закладі сприяє творчому професійному зростанню викладачів і 
студентів.

Екзамени проводяться згідно графіку навчального процесу та розкладу, що 
доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, ніж за місяць до 
початку сесії. Екзаменаційні білети складаються відповідно робочої 
навчальної програми дисципліни, розглядаються та затверджуються на 
засіданні предметної циклової комісії. Кількість білетів на екзамен більша, ніж 
кількість студентів у групі, що є підставою для реалізації можливості вибору 
білета здобувачем фахової передвищої освіти. Напередодні екзамену для 
студентів екзаменатор проводить консультацію. Екзаменатором, найчастіше, 
є викладач, що викладав лекційні заняття у групі. На екзамені здобувач освіти 
має право користуватися таблицями, схемами, муляжами та фантомами, 
інструментарієм. Оцінка за усний екзамен оголошується відразу після 
відповіді студента, за письмовий екзамен не пізніше, ніж на наступний день 
після написання екзамену та проставляється у екзаменаційну відомість га 
індивідуальний навчальний план студента. Повторне складання екзамену 
допускається не більше двох разів з даної навчальної дисципліни: один раз -  
викладачу, що викладає дисципліну, другий раз -  комісії, що створюється



директором коледжу. До складу комісії входять заступник директора з 
навчальної роботи, голова предметної-циклової комісії, профільні викладачі 
навчальної дисципліни. Оцінка комісії є остаточною. Студенти, що були 
допущені до складання семестрового контролю, але не з'явилися на екзамен 
без поважної причини, вважаються такими, що отримали незадовільну оцінку.

Студенти, що одержали незадовільну оцінку на тестовому іспиті Крок М, 
згідно вимог Центру тестування при Міністерстві охорони здоров'я України, 
мають право на перескладання іспиту один раз протягом трьох років. 
Студенти, що не склали стандартизований тестовий державний іспит Крок М 
повторно, не допускаються до подальшого перескладання без проходження 
повторного навчання у Коледжі.

Права та обов'язки всіх учасників освітнього процесу регулюються 
нормативними документами Коледжу - «Статут Комунального закладу освіти 
Полтавського базового медичного фахового коледжу Полтавської обласної 
ради», «Правила внутрішнього розпорядку для працівників Комунального 
закладу освіти Полтавського базового медичного фахового коледжу 
Полтавської обласної ради», «Положення про організацію освітнього процесу 
Комунального закладу освіти Полтавського базового медичного фахового 
коледжу Полтавської обласної ради» та Договір про надання освітньої послуги 
між навчальним закладом та фізичною особою.

Завідувач відділення лікувальної справи Людмила РЕДЧЕНКО


