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ПОЛОЖЕННЯ
про організацію освітнього процесу

в Комунальному закладі освіти Полтавський базовий медичний фаховий
коледж Полтавської обласної ради

Освітній процес у Комунальному закладі освіти Полтавський базовий медичний 
фаховий коледж Полтавської обласної ради (далі - Коледж) - це система 
організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на 
відповідному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних 
стандартів освіти. Навчальний процес у Коледжі базується на принципах науковості, 
гуманізму, демократизму, наступності та багатоступеневій системі вищої освіти.

Підготовка фахівців у Коледжі здійснюється за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» та фаховий молодший бакалавр.

Учасниками освітнього процесу в Колежі є:
- педагогічні працівники (викладачі);
- особи, які навчаються в коледжі (студенти);
- працівники коледжу (методисти, бібліотекарі, секретарі, лаборанти та ін.), права 

та обов'язки яких визначені відповідними внутрішніми нормативними 
документами.

Мова навчання в коледжі визначається законодавством України.
Навчання студентів у Коледжі здійснюється за денною формою.

Організація освітнього процесу базується на Законі України «Про вищу освіту», 
«Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», державних стандартах освіти, інших 
актах законодавства України з питань освіти.

Державні стандарти освіти - це сукупність норм, що визначають вимоги до 
освітнього рівня.

1. Загальні положення

2. Основні нормативні документи з 
організації навчального процесу в Коледжі



Освітня програма - єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення 
індивідуальних завдань, контролюючих заходів тощо, спланованих та організованих 
для досягнення визначених результатів навчання).

Основні нормативні документи з організації навчального процесу:
- навчальний план;
- робочий навчальний план;
- навчальна програма дисципліни;
- робоча програма навчальної дисципліни.

Основним нормативним документом, що визначає організацію освітнього процесу 
в конкретному напрямку підготовки, є навчальний план.

Навчальний план - це нормативний документ Коледжу, який складається на 
підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і 
визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, 
послідовність їх вивчення, конкретну форму проведення навчальних занять та їх 
обсяг, графік навчального процесу, форму та засоби проведення поточного і 
підсумкового контролю. Навчальний план зберігається в навчальному відділі. 
Відділення мають навчальний план із конкретних спеціальностей.

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік 
створюється робочий навчальний план, який знаходиться у заступника директора з 
навчальної роботи і з нього складається навчальне навантаження. Навчальна програма 
дисциплін є складовою державного стандарту освіти. Навчальні програми 
зберігаються в методичному кабінеті та у заступника директора з навчальної роботи. 
На підставі навчальних програм цикловою (предметною) комісією Коледжу 
розробляється робоча програма навчальної дисципліни, що є нормативним 
документом Коледжу.

Робоча програма навчальної дисципліни містить виклад конкретного змісту 
навчальної дисципліни, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає засоби 
поточного і підсумкового контролю.

Структура робочої програми:
- мета дисципліни (у знаннях, вміннях та комгіетентностях);
- тематичний план лекцій і практичних занять;
- питання для проведення поточного та підсумкового контролю;
- перелік навчально-методичної літератури.

3. Основні види навчальних занять

У Коледжі основними формами освітнього процесу є:
- лекції;
- лабораторні заняття;
- практичні заняття;
- навчальна практика;
- семінарські заняття;
- самостійна робота під керівництвом викладача;



- консультації;
- виробнича практика;
- переддипломна практика;
- контрольні заходи;
- самостійна позааудиторна робота.

Лекція - це основна форма проведення навчальних занять, призначена для 
засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика лекцій визначається робочою програмою 
навчальної дисципліни.

Викладач розробляє навчально-методичну карту заняття, конспект лекцій, 
питання для підсумкового контролю.

Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під 
керівництвом викладача особисто проводить натурні й імітаційні експерименти чи 
досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної 
навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з медичними та 
біологічними препаратами, лабораторним устаткуванням, обладнанням, 
обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою 
експериментальних досліджень у конкретній галузі. Лабораторні заняття проводяться 
в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях. Перелік тем лабораторних занять 
визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Оцінка за лабораторну роботу виставляється в академічний журнал і 
враховується при виставленні підсумкової оцінки з дисципліни.

Практичне заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує 
детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної 
дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 
індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. 
Практичні заняття проводяться в спеціально оснащених навчальних кімнатах, 
операційних, перев'язочних, палатах біля ліжка хворого з половиною (третиною) 
групи.

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни.

Для проведення практичних занять створюються навчально-методична карта 
заняття, інструкції для студентів, алгоритми виконання практичних навичок, 
методичні рекомендації тощо.

Практичне заняття включає перевірку початкового рівня знань (вмінь, навичок), 
постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, 
розв'язування завдань на засвоєння матеріалу і завдання на самопідготовку. Оцінки, 
одержані студентом за окремі практичні заняття, заносяться в академічний журнал і 
враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач 
організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують 
тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).
Семінарські заняття проводяться з повною академічною групою. Перелік тем 
семінарських занять визначається навчальною програмою дисципліни. Оцінки за



семінарські заняття заносяться в академічний журнал і враховуються при 
підсумковому контролі з даної дисципліни.

Консультація - форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді 
від викладача на конкретні запитання. Консультація може бути індивідуальною або 
проводитися для групи студентів перед заліком чи екзаменом.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 
конкретної дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, 
лабораторіях, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах.

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим планом 
для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 
контроль поряд із навчальним матеріалом, що опрацьовувався при проведенні 
навчальних занять.

Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо- 
професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття 
студентом професійних навичок та вмінь. Вона проводиться на практичних заняттях і 
протягом навчально-виробничої та переддипломної практики.

Виробнича та переддипломна практика (очна) проводиться на базі обласних, 
міських і районних лікувально-профілактичних закладів Полтавської області. 
Студенти, які проживають в регіонах, з якими не укладаються угоди по практиці, 
направляються на практику згідно клопотань лікувально- профілактичних закладів 
цих регіонів, які студентами надаються завідувачем навчально-виробничої практики 
Коледжу.

Виробнича практика проводиться під організаційно-методичним керівництвом 
викладачів Коледжу. Вид практичної підготовки і час її проведення визначається 
навчальним планом. Організація практичної підготовки регламентується Положенням 
про організацію та проведення практичної підготовки студентів Коледжу.

Виробнича та переддипломна практика (дистанційна) із використанням 
технологій дистанційного навчання за наявності відповідних веб-ресурсів і 
можливостей доступу до них.

4.Дистанційне навчання

Дистанційна форма навчання - форма організації навчального процесу у закладі 
освіти (Полтавський базовий медичний фаховий коледж), яка забезпечує реалізацію 
дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками 
документів державного зразка про освітньо-кваліфікаційний рівень.

Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття 
знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності студента, слухача який 
відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 
учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на 
базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.



Завданням дистанційного навчання є забезпечення студентам, слухачам 
можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної 
кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, 
соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, 
належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця 
проживання відповідно до їх здібностей.

Дистанційне навчання реалізовується шляхом:
- застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
- використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в 

різних формах.
Дистанційна форма навчання у Коледжі запроваджується відповідно до рішення 

педагогічної ради, погодженого з органом управління освітою, Департаментом освіти 
і науки Полтавської обласної державної адміністрації, та за наявності кадрового і 
системотехнічного забезпечення, визначеного Коледжем.

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) 
кадрів за дистанційною формою навчання здійснюються у Коледжі за ліцензованим 
напрямом підготовки 22 «Охорона здоров’я».

Для організації дистанційного навчання у Коледжі можуть створюватися у своєму 
складі групи з дистанційною формою навчання за погодженням з органом управління 
освітою, Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Дистанційне навчання організовується відповідно до робочих навчальних планів 
Коледжу, що затверджуються наказом директора за погодженням з органом 
управління освітою, Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації.

Дистанційне навчання організовується для студентів, слухачів які:
з будь-яких причин (стан здоров’я, проживання за межею пішохідної доступності 

до Коледжу, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний 
конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на 
тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі 
свої повноваження, тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття у Коледжі.

Строк навчання студентів, слухачів за дистанційною формою встановлюється 
Коледжем і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідним освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», «фаховий молодший бакалавр» 
спеціальності 223 «Медсестринство».

Кількість студентів, слухачів Коледжу, що навчаються за дистанційною формою, 
визначається відповідно до рішення педагогічної ради Коледжу в межах 
ліцензованого обсягу підготовки (підвищення кваліфікації, спеціалізації).

При цьому норматив чисельності студентів та слухачів, що навчаються у Коледжі 
за дистанційною формою, повинен становити не менше одного викладача на 
вісімнадцять студентів (слухачів).



Веб-ресурси, що використовуються у Коледжі для забезпечення навчального 
процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки . 
Перевірка веб-ресурсів здійснюється Коледжем самостійно.

Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у навчальному 
процесі Коледжу приймається педагогічною радою навчального закладу.

Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою
навчання

Навчальний процес за дистанційною формою навчання у Коледжі здійснюється у 
таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка; 
професійно-практична підготовка; контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: 
лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

Лекція, консультація, семінар, урок проводяться зі студентами (слухачами) 
дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального 
плану.

Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного 
навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується 
передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або 
асинхронному режимі.

Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, 
відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть 
виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою 
навчальної дисципліни.

Лабораторне заняття проводиться очно у спеціально обладнаних навчальних 
лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і 
лабораторій.

До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть 
відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять 
можуть проводитись очно або дистанційно у синхронному або асинхронному режимі, 
що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Практична підготовка студентів (слухачів), які навчаються за дистанційною 
формою навчання, проводиться за окремо затвердженою навчальним закладом 
програмою.

Контрольні заходи з навчальної дисципліни (предмета) при здійсненні підготовки 
фахівців за дистанційною формою навчання у Коледжі включають проміжний 
(тематичний, модульний), підсумковий та інші визначені Коледжем контролі знань, 
умінь та навичок, набутих студентом, слухачем у процесі навчання.

Усі контрольні заходи у Коледжі можуть здійснюватись відповідно до рішення 
навчального закладу дистанційно з використанням можливостей інформаційно- 
комунікаційних технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення 
аутентифікації того, хто навчається, або очно.

Державна атестація при підготовці фахівців за дистанційною формою навчання 
здійснюється згідно з статтею 7 Закону України «Про вищу освіту».



Державна підсумкова атестація студентів здійснюється відповідно до Положення 
про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої 
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 7 грудня 2018 
року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 січня 2019 року за № 
8/32979.

Особливості організації навчального (навча.іьно-виховного) процесу з 
використанням технологій дистанційного навчання

Технології дистанційного навчання можуть використовуватись Коледжем при 
проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; вивченні додаткових 
(факультативних) предметів; навчанні студентів під час хвороби; виконанні науково- 
дослідницьких робіт у Малій академії наук України; участі у дистанційних олімпіадах, 
конкурсах; отриманні консультацій тощо.

Перелік предметів чи тем навчальних програм, видів навчальних занять, які 
здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються у Коледжі за 
погодженням із законними представниками студента або із самим студентом, 
слухачем у разі досягнення ним повноліття .

Професійно-практична підготовка здійснюється за дистанційною формою та/або 
очно у вигляді виробничого навчання, виробничої, переддипломної (гіередвипускної) 
практики і проводиться на робочих місцях, в лікувально-профілактичних закладах 
Полтавської області, із використанням технологій дистанційного навчання за 
наявності відповідних веб-ресурсів і можливостей доступу до них.

Навчання осіб із особливими потребами (у тому числі з порушеннями зору, слуху, 
опорно-рухового апарату, психічними розладами) передбачає залучення додаткових 
технологій дистанційного навчання при здійсненні всіх видів підготовки, включаючи 
професійно-практичну, з урахуванням особливостей розвитку студента, слухача.

У Коледжі при організації навчального процесу за будь-якою формою навчання 
технології дистанційного навчання можуть використовуватись для методичного та 
дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також при 
здійсненні навчальних занять.

5. Контрольні заходи

Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом 
теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр 
під час екзаменаційної сесії.

Семестровий диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що 
полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на 
підставі результатів виконаних завдань.

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 
засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на підставі результатів 
виконання ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних 
заняттях. Позитивними оцінками контрольних заходів вважаються «відмінно», 
«добре», «задовільно». Перескладання позитивних оцінок з метою їх підвищення не



дозволяється.
Семестровий контроль для студентів, які навчаються на основі базової 

загальної середньої освіти, здійснюється у формі семестрової оцінки.
Семестрова оцінка - це середньоарифметичне всіх тематичних оцінок за 

семестр.
Із дисципліни, що вивчається студентами протягом декількох семестрів, 

підсумковий контроль буде складатися із річної оцінки (середньоарифметичне 
значення семестрових оцінок), що виставляється у подальшому в атестат.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з конкретної 
навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним 
планом за семестр та не має академічної заборгованості (відсутність пропущених 
занять та двійок).

У разі несвоєчасного відпрацювання пропусків занять і незадовільних оцінок 
(«2») із певної дисципліни на момент проведення семестрового контролю, студент 
буде вважатися не атестованим за семестр. У такому випадку студент бюджетної 
форми навчання не включається до стипендіального рейтингу.

У разі відсутності на семестровому контрольному заході без поважної причини 
студент бюджетної форми навчання отримує у відомість «не з’явився» та автоматично 
не включається до стипендіального рейтингу.

Якщо відсутність студента бюджетної форми навчання підтверджена поважною 
причиною (наявність відповідних документів), то такий студент має можливість 
відпрацювати в двотижневий строк свій академічний борг та бути учасником 
стипендіального рейтингу.

Облік відпрацювання академічного боргу фіксується у відповідних документах.
Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, передбачених 

навчальним планом. Екзамени проводяться за розкладом, який доводиться до відома 
викладачів і студентів не пізніше, як за місяць до початку сесії.

Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначаються Коледжем.
Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за 

чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), а заліки 
- за двобальною системою («зараховано», «не зараховано») і вносяться в 
екзаменаційну відомість, залікову книжку та академічний журнал.

Студенти (на основі повної загальної середньої освіти), які одержали під час 
сесії більше двох незадовільних оцінок не допускаються до навчання на наступний 
семестр та відраховуються з Коледжу.

Для студентів (на основі базової загальної середньої освіти) навчальні 
досягнення оцінюються за дванадцятибальною шкалою. Незадовільними є оцінки 
«один», «два», «три». Студенти, які одержали на кінець семестру більше трьох 
незадовільних оцінок із загальноосвітніх предметів, не допускаються до навчання на 
наступний семестр та відраховуються із Коледжу.

Студенти, які одержали під час сесії незадовільні оцінки в межах дозволеного, 
зобов'язані ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру.

Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів із кожної



дисципліни: один раз - викладачу, другий -екзаменаційній комісії. Студент, який не 
з'явився на екзамен без поважної причини (підтверджується відповідними 
документами), вважається не атестованим.

6. Державна атестація студента

Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною 
комісією (ДЕК) та регламентується Положенням про порядок створення та 
організацію роботи Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у Коледжі. 
Державна комісія створюється окремо з кожної спеціалізації. Вона перевіряє 
теоретичну і практичну підготовку випускників, приймає рішення про присвоєння їм 
відповідного освітнього рівня, видання державного документу про освіту, опрацьовує 
пропозиції про поліпшення підготовки спеціалістів.

Державна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного року. 
До її складу входять голова, заступник голови та члени комісії.

Державні екзамени проводяться при відкритому засіданні державної 
екзаменаційної комісії в присутності половини її складу при обов'язковій присутності 
голови комісії.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів, 
передбачених навчальним планом та складається з двох частин: теоретичної та 
практичної. Для спеціалізацій «Сестринська справа», «Лікувальна справа», 
теоретичною частиною є ліцензійний екзамен «Крок М».

Державні екзамени проводяться по білетах, складених та розглянутих 
відповідними цикловими комісіями. Перелік екзаменаційних питань та практичних 
навичок доводиться до студентів на початку навчального року.

Екзаменаційні білети затверджуються заступником директора з навчальної 
роботи.

Форма проведення екзамену визначається педагогічною радою з обов'язковим 
контролем практичної підготовки студентів. Тривалість екзаменів не повинна 
перевищувати 6 академічних годин на день. Результати складання державного 
екзамену визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно» 
і оголошуються в цей же день після оформлення протоколів засідання державної 
комісії.

Студенту, який успішно склав державні екзамени, видається державний 
документ про освіту (диплом).

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75 % усіх 
навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, а з інших дисциплін - 
оцінки «добре» і склав державні екзамени з оцінками «відмінно», видається документ 
про освіту з відзнакою.

Рішення державної комісії про оцінку знань студентів на екзамені приймається 
державною комісією на закритому засіданні відкритим голосуванням більшістю 
голосів членів комісії. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним.



Голова державної комісії призначається Управлінням охорони здоров’я Полтавської 
обласної державної адміністрації. Персональний склад членів державної комісії 
затверджується директором не пізніше, як за місяць до початку роботи ДЕК. Графік 
роботи державної комісії затверджується директором.

Розклад державних екзаменів погоджується з головами ДЕК, затверджується 
директором і доводиться до студентів і членів ДЕК не пізніше, ніж за місяць до 
початку складання екзаменів.

До складання державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі 
вимоги навчального плану. Наказ про допуск до державних екзаменів, подається ДЕК 
завідувачами відділень. Додатково подаються зведені відомості про виконання 
студентами навчального плану і одержані ними оцінки з теоретичних дисциплін, 
виробничої та переддипломної практики.

Примітка: при наявності декількох екзаменаційних оцінок із однієї дисципліни 
в зведену відомість заноситься середня оцінка, закруглена до цілого значення.

Студентам, які не складали державні екзамени з поважної причини 
(документально підтвердженої), директором коледжу може бути продовжений строк 
навчання, але не більше, ніж на один рік.

Засідання державної екзаменаційної комісії протоколюються. Протоколи 
підписують голова і члени комісії, які брали участь у засіданні. Протоколи 
зберігаються в Коледжі.

Після закінчення роботи державної екзаменаційної комісії голова комісії 
складає звіт і подає його директору.

Звіт голови ДЕК обговорюється на засіданні педагогічної ради Коледжу, 
зберігається в навчальному закладі.

7. Навчальний час студента

Навчальний час студента визначається кількістю часу, відведеного на виконання 
програми підготовки молодшого спеціаліста. Обліковими одиницями навчального 
часу є:

- академічна година;
- навчальний день;
- навчальний тиждень;
- навчальний семестр;
- навчальний рік;
- навчальний курс.

Академічна година - це мінімальна облікова одиниця навчального часу. 
Тривалість - 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин 
(«пара») - 90 хвилин.

Навчальний день - складова частина навчального часу студента тривалістю не 
більше 8 академічних годин без урахування 2-х годин із фізичного виховання.

Навчальний тиждень - складова частина навчального часу студента 
тривалістю не більше 36 годин.



Навчальний семестр - складова частина навчального часу студента, що 
закінчується семестровим контролем. Тривалість семестру визначається навчальним 
планом.

Навчальний курс - завершений період навчання студента протягом навчального 
року. Тривалість перебування студента на навчальному курсі включає час навчальних 
семестрів, підсумкового контролю, канікул. Початок і закінчення навчання студента 
на конкретному семестрі, курсі оформлюються перевідним наказом.

Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається 1 вересня і для студентів 
складається з навчальних днів, днів проведення підсумкового контролю, 
екзаменаційних сесій, вихідних і святкових днів, виробничої та переддипломної 
практики, канікул.

Навчальні дні та їх тривалість визначаються річним графіком навчального 
процесу. Навчальні заняття тривають дві академічні години з перервами між ними і 
проводяться за розкладом занять, який повинен забезпечувати виконання навчального 
плану в повному обсязі.

Забороняється відволікати студентів від навчальних занять без дозволу 
директора.

8. Робочий час викладача

Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних, і 
організаційних обов'язків у поточному навчальному році, відображених в 
індивідуальному плані викладача. Тривалість робочого часу викладача з повним 
обсягом обов'язків становить не більше 1242 годин на навчальний рік (при середньо- 
тижневій тривалості - 36 годин). Обсяг навчальних занять, доручених для виконання 
конкретному викладачеві, виражений в академічних годинах, визначає навчальне 
навантаження викладача. Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг 
навчального навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюється 
цикловою комісією. Мінімальний та максимальний обсяг навчального навантаження 
на навчальний рік для викладачів встановлюється наказом по Коледжу.

При виробничій необхідності викладач може бути залучений до проведення 
занять понад обов’язковий обсяг навчального навантаження, визначений 
індивідуальним робочим планом, у межах свого робочого часу.

Зміни в обов'язковому навчальному навантаженні викладача вносяться в його 
індивідуальний робочий план.

Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних 
навчальних занять, консультацій та іншими видами робіт, передбаченими 
індивідуальним робочим планом викладача. Час виконання робіт, не передбачених 
розкладом, визначається в порядку, встановленому коледжем.

Викладач зобов'язаний дотримуватись встановленого йому графіка робочого
часу.

Забороняється відволікати викладачів від проведення занять, передбачених 
розкладом.



Навчально-методичне забезпечення включає:
- освітньо-професійні програми;
- державні стандарти освіти;
- навчальні плани;
- навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
- програми навчальної, виробничої і інших видів практики;
- підручники і навчальні посібники;
- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних 

занять;
- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних 

дисциплін;
- контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
- контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу;
- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання. Інші 

характеристики навчального процесу визначає викладач, Ц(П)К.

10. Робоча програма навчальної дисципліни

Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної 
програми підготовки спеціалістів, на підставі навчального плану складається робоча 
навчальна програма з дисципліни, яка є нормативним документом вищого 
навчального закладу.

При визначенні обсягу робочої програми слід врахувати час, передбачений 
навчальним планом із дисципліни, наявність і якість основної навчальної літератури, 
методичних вказівок тощо.

Робоча програма навчальної дисципліни розробляється на підставі типової 
програми даної дисципліни, затвердженої Міністерством охорони здоров'я України 
або Міністерством освіти та науки України. Робоча програма навчальної дисципліни 
містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, організаційні форми її 
вивчення та їх обсяг, визначає форми та методи поточного і підсумкового контролю.

Структура робочої програми:
1. Титульна сторінка.
2. Пояснювальна записка, де визначена мета та завдання дисципліни, особливості 
вивчення та значення дисципліни.
3. Структура та зміст дисципліни (розділи, теми, підтеми, питання курсу).
3.1. Тематичний план лекцій.
3.2. Тематичний план практичних (семінарських, лабораторних) занять з 
визначенням кількості годин з кожної теми.
3.3. Теми занять, запропонованих для самостійної позааудиторної роботи студентів.

9. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу



4. Матеріали для проведення контролю.
4.1. Перелік питань для проведення підсумкового контролю.
4.2. Перелік питань для кінцевого контролю знань та умінь.
4.3. Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти студент.
4.4. Перелік обов'язкових теоретичних питань і практичних навичок, без оволодіння 
якими студент не зможе одержати позитивну оцінку.
4.5. Критерії оцінки знань з дисципліни під час екзамену (заліку).
5. Література (основна і додаткова).

11. Методичні рекомендації (загальні положення)

Методичні рекомендації для студентів спрямовані, головним чином, на 
організацію та керівництво їх самостійною позааудиторною роботою з підготовки до 
практичних, лабораторних та семінарських занять. Вони повинні забезпечити 
послідовну діяльність студента в умовах, наближених до реальних.

До методичних рекомендацій слід включати окремим розділом чи фрагментами 
використання ЕОМ і автоматизованих навчально-контролюючих програм, причому 
виклад матеріалу повинен бути чітким, змістовним, логічним і цілеспрямованим.

Методичні рекомендації повинні відповідати таким науково-методичним 
вимогам:

- забезпечувати на високому науковому і методичному рівнях розкриття змісту 
програми навчальної дисципліни з урахуванням останніх досягнень науки, техніки і 
технології;

- бути доступними для успішного засвоєння студентами, формувати знання, 
уміння та навички, необхідні для майбутньої діяльності фахівця, сприяти посиленню 
мотивації навчання, бути придатними для самоосвіти і самоконтролю; відповідати 
навчальній програмі; бути професійно спрямованими та зручними у користуванні.

12. Методичні розробки до практичних занять

Практичне заняття - форма навчального заняття, за якою викладач 
організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 
навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 
шляхом індивідуального виконання студентом відповідно до сформульованих 
завдань.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях, оснащених необхідними 
технічними засобами навчання, обчислювальною технікою.

Практичне заняття проводиться зі студентами, кількість яких не перевищує 
половини (третини) академічної групи.

Перелік тем практичних занять визначається робочою програмою навчальної 
дисципліни. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо 
підготовленому матеріалі: тестових завдань для виявлення ступеня оволодіння 
студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної



складності для розв'язування їх на занятті.
Вимоги до практичних занять:

- тематика практичних занять повинна відповідати програмі курсу і календарно- 
тематичному плану;

- практичне заняття повинно проводитися згідно з інструктивно-методичними 
матеріалами, які розроблені викладачем;

- при проведенні практичних занять слід використовувати наочність і 
інформаційні засоби навчання.

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять повинні містити:
- тести та завдання для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними 

теоретичними положеннями;
- приклади розв’язання завдань різної складності;
- методичні матеріали, які використовуються на практичному занятті (довідники, 

посібники, практикуми тощо);
- інструктивні матеріали з правилами використання реактивів, препаратів, 

обладнання, приладів, інструментів тощо.

13. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів
Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових занять.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується 

робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 
загального обсягу навчального часу.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 
засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни, а саме:

- підручником;
- навчальними та методичними посібниками;
- практикумом тощо.

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 
дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних 
кабінетах, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах. Навчальний матеріал, 
передбачений планом самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд 
з матеріалом навчальних занять, який опрацьовувався під час їх проведення.

При розробці методичних матеріалів необхідно враховувати таке:
- при вивченні навчальної дисципліни передбачати розділи, які студент вивчає 

самостійно, використовуючи літературні джерела;
- методичні рекомендації щодо самостійного вивчення певних розділів курсу 

повинні демонструвати студентам декілька варіантів розв'язання поставленого 
завдання і давати можливість студенту самостійно вибирати й обгрунтовувати 
оптимальне рішення;

- доцільно розробляти методичні рекомендації оглядового характеру з 
висвітленням проблемних питань з даної дисципліни і її ролі в науці і техніці, що дає 
можливість орієнтувати студентів у виборі тематики самостійних науково-дослідних



робіт.
Орієнтовний перелік форм самостійної роботи, які передбачені при 

опрацюванні методичних вказівок для СРС:
- вивчення основної і додаткової літератури;
- самостійний пошук матеріалу з певної теми (за періодичною і довідковою 

літературою, міжнародними комунікативними мережами Інтернет тощо);
- вивчення методичних рекомендацій згідно з темою;
- робота з конспектом лекцій;
- самостійне вивчення навчального матеріалу, об'єктів відповідно до плану чи 

алгоритму дій;
- заповнення порівняльних таблиць;
- складання схем, таблиць, алгоритмів дій, їх аналіз та висновки;
- участь у розробці і постановці лабораторних робіт;
- вирішення ситуаційних завдань;
- відповіді на запитання для самоконтролю, тестові завдання;
- підготовка рефератів.

Структура методичних рекомендацій для СРС
Методичні вказівки за своєю структурою і змістом призначені для використання 

їх як під керівництвом викладача, так і в режимі «самопідготовка-самоконтроль».
Логічно-складовими компонентами кожного самостійного заняття є:

- тема;
- цільові завдання;
- уміння та навички, які необхідно набути в процесі виконання роботи;
- питання і тести для визначення вихідного рівня знань;
- опис послідовності та техніка виконання самостійної роботи;
- ситуаційні завдання для визначення кінцевого рівня знань;
- список основної та додаткової літератури;
- основні поняття з даної теми та еталони відповідей до завдань (якщо робота 

здійснюється в режимі «самопідготовка-самоконтроль»).
Оцінювання самостійної роботи студентів СРС

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною 
роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. 
Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, контролюється під час 
проведення підсумкового модульного контролю.

Підсумковий модульний (тематичний) контроль
Підсумковий модульний (тематичний) контроль здійснюється по завершенню 

вивчення всіх тем модуля (теми, розділу) на останньому контрольному занятті.
До підсумкового модульного (тематичного) контролю допускаються студенти, 

які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні 
навчальні заняття. Студенту, який з поважної причини мав пропуски навчальних 
занять, вносяться корективи до індивідуального навчального плану і дозволяється 
відпрацювати академічну заборгованість до певного терміну, що встановлений. Для 
студентів, які пропустили навчальні заняття без поважних причин, рішення про їх



відпрацювання приймається індивідуально зав. відділенням.
Форми проведення підсумкового контролю мають бути стандартизованими і 

передбачати проведення контролю теоретичної та практичної підготовки.

14. Відпрацювання пропущених аудиторних занять та занять, 
за які студент отримав незадовільну оцінку

Всі пропущені заняття та заняття із незадовільною оцінкою підлягають 
обов’язковому відпрацюванню.

Моніторинг відпрацювання навчальних занять студентами проводять завідувачі 
відділень.

Викладачі та класні керівники зобов’язані своєчасно оформлювати пропуски 
занять в журналах академічних груп та інформувати завідувачам відділень про 
наявність пропусків.

Завідувачі відділень організують та контролюють процес відпрацювання 
пропущених занять.

До відпрацювання студенти допускаються при наявності оформленої за 
встановленим зразком заяви на ім’я завідувача відділення.

Завідувач відділення визначає причину пропуску: з поважних причин та без 
поважних причин і дає згоду на відпрацювання пропущених занять, про що ставить 
свою візу на заяві.

Поважними причинами вважаються пропуски занять через хворобу, донорство, 
участь у загальноколеджних заходах, у зв’язку з сімейними обставинами. Ці пропуски 
підтверджуються відповідними довідками чи наказами. Всі інші пропуски є без 
поважних причин.

Зворотна, інформація про відпрацювання заняття здійснюється шляхом 
повернення заяви на відпрацювання, підписаної викладачем, до завідувача відділення.

Термін відпрацювання - 2 тижні після пропуску заняття, в окремих випадках 
(довготривала хвороба) - за індивідуальним графіком, який складається викладачем і 
завідувачем відділення.

Студенти, які пропустили понад один місяць за семестр, відраховуються з 
навчального закладу у разі пропусків без поважних причин; у разі хвороби надається 
академічна відпустка за висновком ЛКК чи право на повторний курс навчання.

Форму відпрацювання та вид роботи щодо теми пропущеного заняття визначає 
викладач навчальної дисципліни.

Поточні незадовільні оцінки («2»), отримані студентом під час засвоєння 
відповідної теми на практичному, семінарському та лабораторному занятті 
перескладаються. До відпрацювання студенти допускаються при наявності 
оформленої за встановленим зразком заяви на ім’я завідувача відділення.

Студенти на основі базової загальної середньої освіти незадовільні оцінки не 
відпрацьовують.

Викладачі зобов’язані виставити оцінку відпрацьованого заняття в журналі 
академічної групи.
Заступник директора з навчальної роботи Н.С. Вахненко


