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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Положення про організацію освітнього процесу у фаховому медичному 

коледжі Івано-Франківського національного медичного університету (далі по 

тексту – Положення) є основним нормативним документом, що регламентує 

систему організаційно-управлінських і дидактичних заходів, спрямованих на 

реалізацію змісту освіти на рівні фахової передвищої освіти відповідно до 

системи стандартів фахової передвищої освіти (за наявності), визначає основні 

засади й принципи освітньої діяльності, особливості формування освітньо-

професійних програм, їх реалізації і науково-методичного супроводу, 

оцінювання результатів навчання та присвоєння кваліфікації, забезпечення 

якості освітнього процесу, прав та обов’язків усіх учасників освітнього 

процесу у фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного 

медичного університету (далі по тексту – Коледж). 

Мета освітнього процесу полягає в реалізації особистісного потенціалу 

здобувача освіти, розвитку її творчих (креативних) здібностей, задоволенні 

потреб особи і суспільства у підготовці компетентних фахівців, 

конкурентоздатних на національному та міжнародному ринках праці.  

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, ступеневості освіти, її наступності та неперервності, 

органічного поєднання освітньої та наукової діяльності, незалежності від 

втручання будь-яких політичних партій, громадських та релігійних 

організацій.  

Основними завданнями освітнього процесу є:  

- продовження реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої 

неперервної системи відбору і підготовки студентів;  

- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами фахової передвищої освіти відповідного ступеня за обраною 

спеціальностю;  

- провадження освітньої діяльності на основі індивідуальних навчальних 

планів і програм, які відповідають запиту держави;  

- залучення стейкхолдерів до участі в підготовці та реалізації освітньо-

професійних програм, спеціальності, переорієнтація навчальних планів на 

збільшення частки практичної компоненти; 

 - органічного поєднання в освітньому процесі наукової та інноваційної 

діяльності;  

- індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді, 

створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної 

освітньої траєкторії;  

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів;  

- збереження та примноження моральних, культурних, патріотичних, 

наукових цінностей і досягнень суспільства;  

- створення умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими 

освітніми потребами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського 

піклування;  
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- сприяння конкурентоспроможності випускників. 

 Фаховий медичний коледж постійно підтримує в актуальному стані 

інформацію в Єдиній державній електронній базі з питань освіти згідно з 

вимогами чинного законодавства.  

Мовою викладання у фаховому медичному коледжі є державна 

(українська) мова. 

Фінансування освітнього процесу здійснюється за рахунок державного 

бюджету та за рахунок коштів на оплату послуг з підготовки фахівців, інших 

джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та 

ефективного використання коштів, публічності й прозорості у прийнятті 

рішень. 

 

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

Організація освітнього процесу у фаховому в медичному коледжі ІФНМУ 

базується на таких нормативно-правових документах: 

 Конституція України; 

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про повну загальну середню освіту»; 

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 Закон України «Про фахову передвищу освіту»; 

 міжнародні договори України, укладені в установленому законом 

порядку; 

 

 Постанови Кабінету Міністрів України: 

  «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності» (постанова КМУ від 27 серпня 2010 

р. №796); 

 «Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти» (постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. №1095); 

 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників» (постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. №800); 

 «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року» (постанова КМУ 

від 9 жовтня 2020 р. №1233-р); 

 «Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та 

ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» 

(постанова КМУ від 19 травня 2021 р. № 497); 

 

 накази Міністерства освіти і науки України: 

 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України», наказ Міністерства освіти і науки 
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України від 08.04.1993 р. № 93; 

 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної 

роботи та переліків видів навчальної, методичної, інноваційної, наукової, 

організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти наказ МОН 

України № 686 від 18.06.2021р. (із змінами та доповненнями, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 19 серпня 2021 року за № 1092/36714, № 

1093/36715)»; 

 «Порядок надання платних освітніх послуг державними та 

комунальними навчальними закладами» (наказом МОН України, Міністерства 

економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. 

№736/902/758); 

 Положення про дистанційне навчання (наказ МОН України від 

25.04.2013 р.  №466); 

  «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти» (наказ МОН України від 30.12.2015 р. № 1187);  

 «Про Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» 

(наказ МОН України від 10.01.2017 р. №25); 

 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і 

закладах освіти» (наказ МОН України від 26.12.2017 р. № 1669); 

 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти III ступеня» (наказ МОН України від 20.04.18 № 408); 

 «Про затвердження типової освітньої програми профільної середньої 

освіти закладів освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на 

основі базової загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 01.06.18 № 

570); 

 «Про деякі питання документів про загальну середню освіту» (наказ 

МОН України від 16.10.18 № 1109); 

  «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних 

досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 

04.09.2000 р № 428/48); 

 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ МОН України 

від13.04.2011  №329); 

 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової 

атестації» (наказ МОН України від 07.12.2018 р. № 1369, зі змінами від 

04.02.2022 р.); 

 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 

«Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» (наказ 

МОН України від 05.12.2018р. № 1344); 

 Стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 

Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров'я освітньо-професійного 

https://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/
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ступеня «фаховий молодший бакалавр» (наказ МОН України №1202 від 

08.11.2021 року) 

 «Деякі питання організації дистанційного навчання» (наказ МОН 

України від 08.09.2020 р. № 1115); 

 

 накази Міністерства охорони здоров’я України:  

 «Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з 

вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація»» (наказ МОЗ України від 

14.08.1998 р. № 251);  

 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ України від 14.08.1998 р. № 

251 «Про затвердження Положення про систему ліцензійних інтегрованих 

іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація»» (наказ 

МОЗ України від 15.01.1999 р. № 71); 

 «Про затвердження Положення про організацію та проведення практики 

студентів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-II рівнів 

акредитації» (наказ МОЗ від 07.12.2005 р. № 690); 

 

 Нормативні документи, пов’язані із специфікою освітньої діяльності Коледжу: 

 Статут Івано-Франківського національного медичного університету (далі 

- Університет); 

 Правила внутрішнього розпорядку в Івано-Франківському національному 

медичному університеті; 

 Державні стандарти фахової передвищої освіти; 

 Стандарти фахової передвищої освіти (за наявності); 

 Положення про організацію освітнього процесу в Івано-Франківському 

національному медичному університеті; 

 Положення про реалізацію права здобувачами освіти вибору вибіркових 

дисциплін в ІФНМУ; 

 Положення про систему оцінювання якості знань студентів в Івано-

Франківському національному медичному університеті; 

 Положення про організацію підсумкових контролів знань студентів в 

Івано-Франківському національному медичному університеті (проведення 

підсумкових модульних контролів, іспитів, диференційованих заліків, заліків); 

 Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених 

занять у Івано-Франківському національному медичному університеті; 

 Положення про фаховий медичний коледж Івано-Франківського 

національного медичного університету; 

 Положення про організацію та проведення практики здобувачів освіти у 

фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

 Методичні рекомендації «Розроблення освітньо-професійної програми та 

навчального плану підготовки здобувачів фахової передвищої освіти» 

(Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 
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освіти»). 

 

3. ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

У ФАХОВОМУ В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ ІФНМУ 

Розділи «Форми навчання», «Форми організації освітнього процесу», 

«Навчальний час осіб, які навчаються в Університеті», «Прийом, відрахування, 

переведення і поновлення здобувачів освіти в Університеті», «Організаційне і 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу», «Учасники освітнього 

процесу», «Суб’єкти управління освітнім процесом в Університеті», «Органи 

громадського самоврядування», «Академічна мобільність», «Система 

забезпечення якості освітнього процесу в Університеті», «Прикінцеві 

положення» висвітлені у Положенні про організацію освітнього процесу в 

Івано-Франківському національному медичному університеті. 

 

3.1 Освітні програми 

Освітня діяльність у Коледжі здійснюється за відповідними освітніми, 

освітньо-професійними програмами (надалі- ОПП). 

Студенти, які навчаються на основі базової загальної середньої освіти, 

одночасно навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки 

фахового молодшого бакалавра і здобувають повну загальну середню освіту за 

освітньою програмою профільної середньої освіти.  

Предмети профільної середньої освіти вивчаються одночасно із 

дисциплінами освітньо-професійної програми підготовки фахового 

молодшого бакалавра під час перших двох курсів навчання. 

Освітні програми профільної середньої освіти для підготовки фахових 

молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти: 

- Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових 

молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти зі 

спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» ОПП «Фармація» 

- Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових 

молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти зі 

спеціальності 221 Стоматологія ОПП «Стоматологія ортопедична»  

- Освітня програма профільної середньої освіти для підготовки фахових 

молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти зі 

спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа»  

Загальний обсяг навчального навантаження профільної середньої освіти 

складає 2660 аудиторних годин. 

Обсяг Освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти 

визначається у кредитах ЄКТС і становить: 

- молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 «Медсестринство» 

освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» - 180 кредитів ЄКТС; 

- молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 «Медсестринство» 

освітньо-професійної програми «Сестринська справа» - 180 кредитів ЄКТС; 

- фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 223 «Медсестринство» 

освітньо-професійної програми «Сестринська справа» - 180 кредитів ЄКТС; 
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- фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 226 «Фармація, 

промислова фармація» – 120 кредитів ЄКТС; 

- фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 221 «Стоматологія» 

освітньо-професійної програми «Стоматологія ортопедична» - 120 кредитів 

ЄКТС. 

Нормативна тривалість навчання за ОПП визначається в академічних 

роках.  

Для рівнів освіти навчальне навантаження здобувача освіти денної форми 

становить 60 кредитів ЄКТС за один академічний рік. Тривалість академічного 

року на випускних курсах становить до 10 місяців. 

Додатком до ОПП є Навчальний план, що визначає (у кредитах ЄКТС) 

перелік та обсяги навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення; форми 

проведення навчальних занять, їх обсяг; графік освітнього процесу; форми 

поточного та підсумкового контролю. 

Освітня програма та відповідний навчальний план профільної середньої 

освіти розробляються відповідно до статті 11 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» та Державного стандарту. Вони передбачають 

години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, 

профільних предметів і спеціальних курсів. При складанні навчального плану 

перелік предметів з блоку вибірково-обов’язкових, профільних та спеціальних 

курсів сформовано з урахуванням галузі знань, спеціальності та ОПП, з яких 

здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів. 

Порядок розроблення, розгляду та затвердження ОПП програм, 

дотримання принципів і процедур забезпечення якості (моніторинг, 

оцінювання, внутрішній аудит, періодичний перегляд, порядок припинення) 

визначаються Положенням про порядок розробки, затвердження, моніторингу 

та перегляду освітніх програм здобувачів освіти в Університету 

(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty ). 

Вимоги щодо змісту та форми опису Освітніх програм профільної 

середньої освіти та ОПП розглядають циклові методичні комісії, Педагогічна 

рада Коледжу, погоджує Центральна методична рада Університету і схвалює 

Вчена рада Університету. 

 

3.2 Організація освітнього процесу 

Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин, навантаження одного 

навчального року - 60 кредитів ЄКТС. 

Тривалість навчання за Освітніми програмами підготовки фахового 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста): 

 на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю 221 

«Стоматологія» освітньо-професійної програми «Стоматологія ортопедична» - 

2 роки 10 місяців; 

 на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 221 

«Стоматологія» освітньо-професійної програми «Стоматологія ортопедична» - 

1 рік 10 місяців; 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty
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 на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю 223 

«Медсестринство», освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» та 

«Сестринська справа» - 3 роки 10 місяців; 

 на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 223 

«Медсестринство» освітньо-професійної програми «Сестринська справа» - 2 

роки 10 місяців; 

 на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю 226 

«Фармація, промислова фармація» освітньо-професійної програми «Фармація» 

- 2 роки 10 місяців; 

 на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 226 

«Фармація, промислова фармація» освітньо-професійної програми «Фармація» 

- 1 рік 10 місяців. 

 

3.3 Вибіркова частина навчального плану 

Вибіркова частина навчального плану становить не менше 10 відсотків за 

вибором здобувача освіти, із загальної кількості кредитів ЄКТС передбачених 

для фахової передвищої освіти освітньою програмою. 

Зазначену частину навчального плану (свою власну індивідуальну 

освітню траєкторію) студент Коледжу формує із Каталогу вибіркових 

дисциплін відповідно до Положення про реалізацію права здобувачами освіти 

вибору вибіркових дисциплін в ІФНМУ 

(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty). Індивідуальний 

навчальний план здобувача освіти розглядається та затверджується 

Педагогічною радою Коледжу. 

Навчальний план для кожної ОПП Коледжу затверджується Вченою 

радою Університету та вводиться в дію наказом ректора. 

 

3.4 Робочий навчальний план 

Для конкретизації планування освітнього процесу на підставі освітньо-

професійної програми за кожною спеціальністю (напрямом підготовки), 

Навчального плану, затвердженим ректором Університету, на кожний 

навчальний рік навчальним відділом Університету складається Робочий 

навчальний план, який затверджується ректором Університету. 

Робочий навчальний план містить відомості про галузь знань, 

спеціальність (напрям підготовки), ОПП, освітньо-професійний ступінь, 

професійну кваліфікацію, нормативний термін навчання, форму навчання, 

графік освітнього процесу, розділи теоретичної, практичної підготовки, дані 

про кількість і форми контролю, екзаменаційні сесії, Підсумкову атестацію, 

загальний бюджет навчального часу за весь нормативний термін навчання та 

його поділ на аудиторний та позааудиторний навчальний час, а також поділ 

бюджету аудиторного навчального часу за окремими формами занять з кожної 

навчальної дисципліни та за весь термін навчання загалом. 

Мінімальний обсяг навчальної дисципліни в Навчальному плані    

Перелік нормативних дисциплін Навчального плану підготовки фахівців є 

однаковим для всіх здобувачів освіти, що навчаються за однією ОПП та одним 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty
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Навчальним планом.  

 

3.5 Навчальна та робоча навчальна програма дисципліни 

Робочі навчальні програми дисциплін загальноосвітньої підготовки, що 

викладаються у Коледжі, розробляються цикловою методичною комісією з 

загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, на основі 

навчальних програм, затверджених наказами МОН України №1407 від 

23.10.2017 р., №1539 від 24.11.2017 р., №1377 від 04.11.2020 р. 

Навчальна програма дисципліни, що входить до освітньо-професійної 

програми, визначає місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст, 

послідовність і організацію форм вивчення, вимоги до знань і вмінь. Навчальні 

програми дисциплін, що викладаються у Коледжі, розробляються 

співробітниками кафедр Університету. Відповідно до Робочого навчального 

плану та на підставі Навчальної програми дисципліни складається Робоча 

навчальна програма дисципліни, яка містить виклад конкретного змісту 

навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх 

обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.  

Навчальні та Робочі навчальні програми дисциплін розробляються 

провідними науково-педагогічними, педагогічними співробітниками 

(професорами, доцентами, викладачами) кафедр до початку навчального року 

(семестру). Навчальна та Робоча навчальна програма розглядається на засіданні 

кафедри, яка забезпечує викладання дисципліни, цикловою методичною 

комісією та схвалюються Центральною методичною радою, після чого 

затверджується першим проректором Університету. 

Робочі навчальні програми дисциплін щорічно до завершення весняного 

семестру при потребі оновлюються (вносяться зміни, доповнення), при 

відсутності змін - перезатверджуються.  

Робочі навчальні програми дисциплін розроблюються відповідно 

встановленого в Університеті взірця. 

Навчальні та Робочі навчальні програми є частиною навчально-

методичного комплексу (НМК) кожної навчальної дисципліни, який 

складається з таких компонентів: 

1) навчальної програми з дисципліни; 

2) робочої навчальної програми дисципліни (включає робочий 

навчальний план, структуру залікового кредиту, тематичні плани лекцій, 

практичних (семінарських) занять, самостійної позааудиторної роботи 

здобувачів освіти, перелік обов’язкових практичних навичок, які повинен 

засвоїти здобувач при вивченні дисципліни, засобів контролю знань, перелік 

основної та додаткової літератури); 

3) навчально-методичне забезпечення освітнього процесу: конспекти 

лекцій, методичні вказівки для здобувачів освіти до практичних занять, 

самостійної роботи, методичні розробки для викладачів до проведення 

практичних занять із здобувачами освіти, теми індивідуальних занять; перелік 

навчально-методичної літератури; 
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4) перелік матеріально-технічного забезпечення;  

5) програма навчальної практики дисципліни (якщо вона передбачена 

ОПП). 

Навчально-методичний комплекс дисципліни зберігається на кафедрі та 

оприлюднюється на сайті кафедри. Один примірник НМК передається в 

методичний кабінет Університету. Методичний кабінет Університету 

забезпечує формування бази робочих навчальних програм дисциплін, 

дисциплін (курсів, спеціалізацій) за вибором та навчальних і виробничих 

практик для всіх напрямів (спеціальностей) згідно з ОПП, Навчальними 

планами підготовки фахівців у Коледжі. 

 

3.6 Поточний контроль 

Поточний контроль – це процес установлення рівня навчальних 

досягнень студента в оволодінні змістом предмета/ дисципліни, уміннями й 

навичками відповідно до вимог навчальних програм.  

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

студентів до виконання конкретної роботи.  

Метою поточного контролю знань є перевірка якості засвоєння 

студентами змісту навчальних дисциплін у ході навчального процесу.  

Поточний контроль може проводиться викладачами під час аудиторних 

занять, на практичних заняттях та семінарських заняттях, а також у формі 

комп'ютерного тестування.  

Об’єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень студентів 

є знання, уміння й навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої 

діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) з дисципліни є 

основною інформацією при проведенні заліку чи диференційованого заліку, 

можуть враховуватися викладачем при проведенні екзамену з цієї дисципліни. 

Результати поточного контролю знань вносяться в навчальний журнал 

відповідно до дати його проведення. 

Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне 

опитування при обговоренні питань на семінарських заняттях; у формі 

комп’ютерного тестування; виконання студентами різних видів письмових 

робіт; взаємоконтроль студентів у парах і групах; самоконтроль тощо.  

Поточна успішність із загальноосвітніх дисциплін, що викладаються 

здобувачам профільної середньої освіти, оцінюється за 12-ти бальною 

шкалою (наказ МОН України та Академії ПНУ № 428/48 від 04.09.2000 р., 

наказ МОН України № 371 від 05.05.2008 р.). 

Результати навчальних досягнень студентів із загальноосвітніх дисциплін 

вносяться в Журнал обліку роботи академічної групи та викладачів (Додаток 

2). Порядок ведення журналу та оцінювання навчальних досягнень 

здійснюється згідно Інструкції з ведення класного журналу (наказ МОН 

України № 496 від 03.06.2008 р.) 

Поточна успішність із гуманітарних, фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін, що викладаються здобувачам освіти (молодшим 
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спеціалістам), які навчаються за традиційною системою освіти, оцінюється за 

чотирибальною національною шкалою («5 (відмінно)», «4 (добре)», «3 

(задовільно)» і «2 (незадовільно)»). 

Поточна успішність із гуманітарних, фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін, що викладаються здобувачам освіти (фаховим 

молодшим бакалаврам) за кредитно-трансферною накопичувальною системою 

організації освітнього процесу, оцінюється за багатобальною (200-бальною) 

шкалою. 

 

Тематичне оцінювання дисциплін загальноосвітньої підготовки 

Тематичне оцінювання – це визначення навчальних досягнень студентів 

з певної теми (частини теми, блоку тем) або з певного виду навчальної 

діяльності на основі вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень студентів з тієї чи іншої дисципліни загальноосвітньої 

підготовки.  

Тематичне оцінювання здійснюється відповідно до чинних 

інструктивно-методичних рекомендацій про вивчення предметів, затверджених 

Міністерством освіти і науки України.  

Тематичне оцінювання є обов’язковим і включає всі види діяльності 

студента, які оцінює викладач: поточне оцінювання, різні види навчальних 

робіт (практичні, лабораторні, самостійні, творчі та контрольні роботи), 

навчальна активність студента. 

 Метою тематичного оцінювання є визначення повноти знань студентів 

із циклу дисциплін загальноосвітньої підготовки.  

Тематичне оцінювання навчальних досягнень студентів забезпечує: 

 усунення безсистемності в оцінюванні;  

 підвищення об’єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;  

 індивідуальний та диференційований підхід до організації 

навчання; 

 систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;  

 концентрацію уваги студентів до найсуттєвішого в системі знань із 

кожного предмета. 

Зміст, обсяг, форми, терміни тематичного оцінювання визначають 

циклові комісії, відповідно до навчальних програм предметів, затверджених 

МОН України.  

Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування 

студентами матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних 

оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, 

творчих, контрольних робіт) та навчальної активності студентів.  

Форми тематичного оцінювання можуть бути різноманітними. 

Найчастіше використовуються письмові контрольні роботи й тестові завдання. 

Можна поєднувати різноманітні форми контролю знань, ураховуючи 

особливості змісту теми, інтереси та підготовленість студентів. 
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Оцінювання знань, умінь студентів з предметів загальноосвітньої 

підготовки відбувається за 12-бальною шкалою на підставі загальних критеріїв 

та критеріїв з кожного навчального предмета, які затверджуються 

Міністерством освіти і науки України. 

На початку вивчення теми (частини теми, сукупності тем) викладач має 

ознайомити студентів з:  

- тривалістю її (їх) вивчення (кількістю занять);  

- кількістю й тематикою обов’язкових робіт і термінами їх проведення;  

- орієнтовними питаннями, завданнями (прикладами задач), що 

виносяться на тематичне оцінювання, терміном і формою його проведення;  

- умовами оцінювання.  

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної 

діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. 

 

3.7 Проміжний контроль 

Проміжна атестація студентів є календарним рубіжним контролем 

знань студентів Коледжу. Метою проведення проміжної атестації є підвищення 

відповідальності та ефективності виконання графіка освітнього процесу 

студентами. 

Проміжна атестація студентів проводиться двічі за навчальний рік (в 

осінньому та у весняному семестрах) обов’язково за всіма навчальними 

дисциплінами, що вивчаються в даному семестрі.  

Для студентів, які навчаються за кредитно-трансферною системою 

організації освітнього процесу - проміжна атестація не проводиться. 

Проміжна атестація виставляється студенту при наявності у нього не 

більше 2 годин невідпрацьованих пропущених академічних годин, якщо у 

студента на момент проміжної атестації наявні 4 і більше години 

невідпрацьованих пропущених академічних занять, то такий студент з цієї 

дисципліни не атестується.  

Оцінка за проміжну атестацію студента з дисципліни виставляється, як 

середня арифметична сума всіх поточних оцінок з цієї дисципліни, яка 

округлюється на найближчого цілого числа (згідно загальноприйнятих 

математичних правил округлення чисел - число із десятими від 1 до 4 десятих 

округлюється до попереднього цілого числа, а число із 5 і більше десятими 

округлюється до наступного цілого числа) 

Результати проміжної атестації з навчальних дисциплін вносяться у 

Відомості проміжної атестації, які подаються в дирекцію Коледжу не пізніше 

перших двох робочих днів наступного після атестації тижня. 

 

3.8 Підсумковий контроль 

 

3.8.1 Семестровий контроль передбачений у студентів, які навчаються в 

Коледжі за традиційною системою організації освітнього процесу. 

Семестрове оцінювання  
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Оцінка за семестр з дисциплін загальноосвітньої підготовки 

виставляється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися 

динаміка особистих навчальних досягнень студента з предмета протягом 

семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.  

Студенти, які виявили бажання підвищити результати семестрового 

оцінювання, у триденний термін після виставлення семестрової оцінки, 

звертаються до директора коледжу із заявою про проведення відповідного 

оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення. 

Наказом директора коледжу створюється комісія у складі голови 

(заступника директора з навчальної роботи або завідувача відділення та членів 

комісії: голови циклової комісії, викладача, який викладає предмет у цій групі), 

а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування 

семестрового оцінювання проводиться не пізніше п’яти днів після подання 

заяви. У разі хвороби студента чи інших поважних причин термін може бути 

подовжено на термін хвороби, відповідно документу з медичного закладу. 

Члени комісії готують завдання, що погоджуються на засіданні циклової 

методичної комісії і затверджуються заступником директора з навчальної 

роботи. Завдання мають охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом 

семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи 

зберігаються протягом року.  

На голову комісії покладається відповідальність за об’єктивність 

оцінювання та дотримання порядку його проведення. Комісія приймає рішення 

щодо його результатів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, 

при цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.  

За результатами оцінювання видається відповідний наказ керівника 

навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється 

до початку ІІ семестру, за ІІ семестр – не пізніше 30 червня поточного 

навчального року. 

Підвищення семестрової оцінки студентами лишає їх права 

претендувати на нагородження золотою «За високі досягнення у навчанні» чи 

срібною «За досягнення у навчанні» медалями.  

 

3.8.2 Підсумковий модульний контроль  

У відповідності до ОПП фахового молодшого бакалавра, навчальних 

планів, з дисциплін, вивчення яких здійснюється відповідно до кредитно-

трансферної накопичувальної системи організації освітнього процесу, формою 

підсумкового контролю з дисципліни є підсумковий модульний контроль 

(ПМК). 

ПМК проводиться з метою оцінки результатів навчання після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних 

(лабораторних, семінарських) занять з певної дисципліни (модуля).  

Завданням підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та 

засвоєння певного матеріалу, формування навичок, умінь самостійно 
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опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст декількох тем дисципліни, 

умінь публічно чи письмово представити певний матеріал.  

Форми підсумкового модульного контролю та система оцінювання рівня 

знань та умінь здобувачів освіти визначаються та відображаються у робочій 

навчальній програмі дисципліни. 

Організацію та проведення ПМК здійснюється відповідно до Положення 

про організацію підсумкових контролів знань студентів в Івано-Франківському 

національному медичному університеті (проведення підсумкових модульних 

контролів, іспитів, диференційованих заліків, заліків). 

 

3.8.3 Підсумкове оцінювання та порядок його проведення  

Із дисциплін загальноосвітнього циклу на основі семестрових оцінок 

виставляється річна оцінка, яка є середньозваженою оцінкою відповідних 

семестрових оцінок. Річна оцінка є підсумковою оцінкою з дисципліни, якщо 

дисципліна вивчається тільки 1 рік. 

Якщо дисципліна вивчається 1,5 чи 2 роки, то в кінці вивчення 

дисципліни після річної оцінки виставляється підсумкова оцінка, яка є 

середньозваженою оцінкою відповідних річних оцінок і виставляється в 

додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти.  

Підсумкова (річна) оцінка коригуванню не підлягає. 

 

3.8.4 Диференційований залік 

Диференційований залік - це форма підсумкового контролю, що полягає 

в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни 

виключно на підставі результатів виконаних індивідуальних завдань 

(розрахункових, графічних тощо).  

Диференційований залік планується при відсутності модульного 

контролю та екзамену на останньому занятті з дисципліни, яке за календарно-

тематичним планом передбачається проводити як підсумкове. 

Диференційований залік проводиться в межах відведеного заняття викладачем, 

який проводив заняття, доцентом, професором або завідувачем кафедри. 

З дисципліни, вивчення якої згідно навчального плану завершується 

диференційованим заліком, студенти можуть отримати рейтингову оцінку без 

складання диференційованого заліку за чотирибальною системою оцінювання: 

- якщо середній бал студента за результатами його поточної успішності з 

даної дисципліни складає від 4,75 до 5,0, він отримує оцінку «5 (відмінно)»; 

- при середньому балі поточної успішності від 3,75 до 4,74 - студент 

отримує оцінку «4 (добре)». 

Студенти, які отримали середній бал поточної успішності 3,74 і нижче - 

повинні складати диференційований залік. 

Студенти, які бажають отримати вищу оцінку, ніж рейтингова, мають 

право на складання диференційованого заліку, але при цьому можуть бути 

оцінені як вище, так і нижче, в залежності від виявленого рівня знань. При 

проведенні диференційованого заліку враховується активність студентів в 

процесі вивчення дисципліни (участь в СНТ, олімпіадах, конференціях), оцінки 
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підсумкових занять. 

Завідувач кафедри організовує проведення диференційованого заліку, 

таким чином: студенти, які не отримали по рейтингу оцінку із заліку - 

складають його на останньому занятті з дисципліни (оцінювання включає - усне 

опитування, тестовий контроль, клінічний розбір тематичних хворих, 

вирішення ситуаційних задач тощо). 

Якщо диференційований залік виставляється за лекційний курс, то 

кафедра готує тестовий контроль з еталоном відповіді і на його проведення 

виділяється час згідно встановлених норм. 

Умови проведення диференційованого заліку оголошуються студентам на 

перших заняттях з дисципліни. 

 

3.8.5 Семестровий екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід. Умови 

організації і проведення іспиту повідомляються студентам на перших заняттях 

вивчення дисципліни. Іспити приймаються екзаменаторами (комісіями - для 

випускних іспитів), затвердженими наказом ректора. 

Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, 

якщо він не виконав усіх видів робіт (лабораторні роботи, практичні заняття, 

індивідуальні завдання тощо), передбачених робочою навчальною програмою 

та робочим навчальним планом з цієї навчальної дисципліни. 

Недопущення студента до семестрового контролю з певної навчальної 

дисципліни не може бути причиною недопуску його до семестрового контролю 

з інших дисциплін. 

Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій,  

передбачених навчальним планом. Університет може встановлювати студентам 

індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів. За наявності поважних 

причин (хвороба, сімейні обставини та ін.), що документально підтверджені, 

окремим студентам розпорядженням директора Коледжу може 

встановлюватись індивідуальний графік складання екзаменів (заліків) або 

ліквідації академічної заборгованості - не більше часу тривалості зимових 

канікул, а після літньої екзаменаційної сесії - до початку нового навчального 

року. Якщо цей термін є недостатнім для виконання індивідуального графіка, 

розглядається питання про надання студенту академічної відпустки або 

повторного курсу навчання. 

Екзамени проводяться згідно затвердженого ректором Університету 

розкладу, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше, як за 

місяць до початку сесії. 

Студент, який захворів під час сесії, зобов'язаний повідомити дирекцію 

Коледжу про свою хворобу не пізніше наступного дня після екзамену та в 

тижневий термін після одужання подати до дирекції медичну довідку 

встановленої форми, завірену Університетською клінікою. 

Екзамени і диференційовані заліки в Коледжі складаються за безбілетною 
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системою: студент сам формує собі білет із банку контрольних запитань, 

винесених на підсумковий контроль з даної дисципліни. 

Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються 

за чотирибальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 

що відповідає, відповідно, оцінкам «5», «4», «3», «2») і вносяться в Заліково-

екзаменаційну відомість Залікову книжку (Індивідуальний навчальний план 

студента), Навчальну картку студента. 

 

Студенти, які одержали під час сесії більше двох незадовільних оцінок, 

відраховуються з Коледжу. Студентам, які одержали під час екзаменаційної 

сесії не більше двох незадовільних оцінок, 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 в Університеті наказом ректора. Студенти, які 

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

одержали незадовільну оцінку. 

Перескладання незадовільних оцінок, одержаних за іспити або 

диференційовані заліки, проводиться в межах екзаменаційної сесії у 

встановлені дирекцію Коледжу, за погодженням з навчальним відділом дні. 

Після зарахування студенту семестрового контролю чи підсумкового 

контролю (підсумкова оцінка/ підсумковий модульний контроль), його оцінка 

(крім оцінки «незадовільно») вноситься в Індивідуальний навчальний план, 

Відомість обліку успішності (Додаток 1)/ Відомість складання підсумкового 

модульного контролю та Навчальну картку студента. Відомість обліку 

успішності з результатами проведення екзамену чи заліку передається в 

дирекцію Коледжу в день складання. 

 

3.9 Практична підготовка 

Практична підготовка є обов'язковим компонентом програми підготовки 

фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).  

Мета практики - набуття здобувачами освіти професійних навичок і 

вмінь для подальшого використання їх у реальних виробничих умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та професійно їх 

застосовувати в практичній діяльності.  

Практична підготовка проводиться відповідно до діючих ОПП з усіх її 

видів і Положення про організацію та проведення практики здобувачів освіти у 

фаховому медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного 

університету у терміни, передбачені навчальним та робочим навчальним 

планами, графіком освітнього процесу. Передбачає безперервність та 

послідовність її проведення при одержанні необхідного обсягу практичних 

знань і умінь відповідно до конкретного освітнього рівня. 

Обсяг практик вимірюється у кредитах ЄКТС.  

Практична підготовка може здійснюватися у вигляді навчальної, 

виробничої, переддипломної практик.  
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Зміст і послідовність проходження практики визначається програмами 

практики, які розробляються відповідними кафедрами, узгоджуються з відділом 

практики та працевлаштування студентів і випускників Університету та 

затверджуються Центральною методичною радою Університету. Програми 

містять рекомендації щодо видів і форм перевірки сформованості рівня знань, 

умінь, навичок, якими студенти повинні оволодіти. Зміст програми практик 

повинен відповідати вимогам відповідної освітньої програми. На основі цієї 

програми розробляються робочі програми відповідних видів практики.  

Практична підготовка здобувачів освіти проводиться на клінічних базах 

закладів практичної охорони здоров’я та Університету, науково-дослідних 

полях (ботанічних городах), в аптечних закладах, реабілітаційних центрах, 

закладах освіти та базах практики, які відповідають вимогам освітніх програм.  

Відділ практики та працевлаштування студентів і випускників 

Університету проводить підготовчу роботу: укладення договорів з 

департаментами охорони здоров’я ОДА, управлінням охорони здоров’я, 

науковими установами, аптечними закладами, фармацевтичними 

підприємствами, реабілітаційними закладами, лікувально-діагностичними 

установами, закладами освіти та іншими базами практик різних форм власності 

про проходження практичної підготовки здобувачами освіти; проводить роботу 

з організації і забезпечення проходження практик, побуту здобувачів, 

інструктажі.  

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 

забезпечують відповідні кафедри. До керівництва практикою здобувачів освіти 

залучаються досвідчені науково-педагогічні, педагогічні працівники 

Університету, висококваліфіковані фахівці практики.  

Загальне керівництво практикою здійснює керівник практики від 

Університету, завідуючий практикою Коледжу, яких призначають наказом 

ректора та керівника бази практики.  

Відділ практики та працевлаштування студентів і випускників 

Університету здійснює контроль за її проведенням.  

Підсумки практик обговорюються на засіданнях циклових методичних 

комісій Коледжу, Педагогічної ради, Центральної методичної ради, ректорату 

та Вченій раді Університету. 

 

Оцінка за практичну підготовку (практику) складається з оцінки:  

1) керівника від бази практики; 

 2) керівника від кафедри;  

3) презентації здобувача освіти результатів проходження практики під час 

складання ПМК /захисту звіту;  

4) співбесіди.  

Поточне оцінювання практичної підготовки (практики)  

Максимальна оцінка за поточну успішність з практики становить 120 

балів, з них: 
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 - до 100 балів здобувач освіти може отримати за практичну роботу на 

базі практики та оцінюється керівником бази практики;  

- до 20 балів здобувач освіти може отримати від викладача відповідної 

кафедри за оформлення щоденника та звіту практики:  

- 20 балів за своєчасне та правильне оформлення звіту та щоденника 

практики;  

- 10 балів, якщо здобувач освіти подає до дати перескладання ПМК на 

відповідну кафедру правильно оформлений звіт та щоденник практики;  

- 5 балів, якщо здобувач освіти подає до дати комісійного перескладання 

ПМК на відповідну кафедру правильно оформлений звіт та щоденник практики.  

Додаткові умови визначаються з урахуванням специфіки та особливостей 

ОПП, напряму/спеціальності підготовки фахівців, видів практик, які проходить 

здобувачі і зазначаються у типових і робочих навчальних програмах щодо 

організації, проведення, захисту та оцінювання відповідної практики.  

Оцінка результатів проходження практичної підготовки у балах і за 

національною шкалою зазначається у відомості за підписами керівника 

практики від кафедри і членів комісії, створеної для проведення захисту 

практики. 

 

3.10 Атестація здобувачів освіти 

Атестація здобувачів освіти - це встановлення відповідності засвоєних 

здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам стандартів фахов передвищої освіти та ОП. Зміст, форми й терміни 

проведення атестації визначаються робочими навчальними планами підготовки 

молодших спеціалістів (фахових молодших бакалаврів), які затверджуються 

ректором Університету.  

Студенти, які навчаються на основі базової загальну середньої освіти, 

можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки 

молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) і здобувати повну 

загальну середню освіту. Предмети загальноосвітньої підготовки вивчаються 

одночасно із дисциплінами освітньо-професійної програми підготовки 

молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра) під час перших двох 

курсів навчання.  

3.10.1 Державна підсумкова атестація (ДПА) студентів з предметів 

загальноосвітньої підготовки - це форма контролю за відповідністю освітнього 

рівня студентів навчальним  програмам.  

Студенти Коледжу, які навчаються на основі базової середньої освіти, 

складають державну підсумкову атестацію за курс профільної середньої освіти 

у формі зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до законодавства. 

Атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється 

відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 2004 року № 1095. 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2574/
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Перелік навчальних предметів, з яких проводиться атестація, а також 

форма проведення атестації з них щороку встановлюються Міністерством 

освіти і науки України. 

До складання державної підсумкової атестації у формі зонішнього 

незалежного оцінювання допускаються студенти, які виконали вимоги 

навчального плану за курс профільної середньої осіти з середнім, достатнім 

або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального предмета.  

Результати атестації оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання 

результатів навчання, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Результати атестації не враховуються під час виставлення річних оцінок із 

навчальних предметів. 

Студенти Коледжу, які навчаються на основі базової середньої освіти, які 

пройшли державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання за курс профільної середньої освіти і отримали 1-3 бали за її 

результатами, мають право на її повторне однократне перескладання. 

Студенти Коледжу, які отримали 1-3 бали за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання хоча б з одного навчального предмета, 

відраховуються з Коледжу з отриманням документа про повну загальну 

середню освіту та академічної довідки. 

Студенти Коледжу, які не з'явилися для проходження атестації в закладі 

освіти або у формі зовнішнього незалежного оцінювання без поважних причин, 

вважаються такими, що не пройшли атестацію, та відраховуються з отриманням 

академічної довідки. 

Після успішного виконання навчального плану і повного опрацювання 

програми загальноосвітньої підготовки та успішного складання ДПА студенти 

мають право на отримання Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої 

освіти (надалі - Свідоцтво).  

Із дисциплін, які виносяться на державну підсумкову атестацію, 

виставляється підсумкова оцінка та окремо виставляється оцінка за ДПА. У 

додаток до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти ці оцінки 

вносяться окремо.  

Свідоцтва замовляються і одержуються Університетом в уповноваженого 

Міністерством освіти і науки України органу через систему ЄДБО після 

закінчення студентом другого курсу і зберігаються в особовій справі студента 

до закінчення ним навчання. Разом із Свідоцтвом про здобуття повної загальної 

середньої освіти видається додаток до нього, в якому зазначаються досягнення 

студентів у навчанні в 12-бальній системі оцінювання. До додатка до Свідоцтва 

заносяться усі предмети загальноосвітньої підготовки навчального плану 

(оцінки з загальноосвітніх дисциплін не вносяться у Додаток до диплому 

фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)). 

 

3.10.2 Атестація випускників у Коледжі відбувається у відповідності до 

Положень про атестацію випускників зі спеціальностей освітньо-

кваліфікаційних рівнів «молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня 
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«фаховий молодший бакалавр». 

Атестація випускників освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр» зі спеціальностей «Стоматологія» ОПП «Стоматологія 

ортопедична» та «Фармація, промислова фармація» ОПП 

«Фармація»проводиться у формі Єдиного державного кваліфікаційного 

іспиту (далі - ЄДКІ). 

Єдиний державний кваліфікаційний іспит за спеціальністю на рівні 

фахової передвищої освіти є обов’язковим компонентом атестації здобувачів 

фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю. 

Метою ЄДКІ є оцінювання рівня засвоєних здобувачем фахової 

передвищої освіти спеціальних (фахових, предметних) компетентностей, 

визначених стандартами фахової передвищої освіти (за наявності) та достатніх 

для ефективного  виконання професійної діяльності з а обраною спеціальністю. 

Для успішного складання ЄДКІ майбутній фахівець має володіти 

компетентностями, які формуються під час вивчення комплексу дисциплін 

загальної підготовки та вибіркових дисциплін, упродовж всього нормативного 

терміну у закладі фахової передвищої освіти. Учасник іспиту має мати 

достатній рівень знань, умінь та компетенцій, що передбачені стандартом 

фахової передвищої освіти (за наявності) за відповідною спеціальністю. 

Атестація випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» за спеціальністю «Медсестринство» ОПП «Сестринська справа», 

ОПП «Лікувальна справа» проводиться у формі комплексного кваліфікаційного 

екзамену та ліцензійного інтегрованого тестового іспиту «Крок М». 

До складання Атестації допускаються студенти, які повністю виконали 

всі вимоги навчального плану і освітньо-професійної програми. 

Атестація здобувачів освіти здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) 

після завершення навчання на певному освітньому рівні або його етапі з метою 

встановлення фактичної відповідності рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам Стандартів освіти та Освітньо-професійної програми. 

Форми Атестації визначено у Освітньо-професійних програмах. 

Атестація випускників відбувається у фаховому медичному коледжі 

Університету за Освітньо-професійними програмами, напрямами, 

спеціальностями й завершується видачею документів про освіту встановленого 

взірця про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої 

професійної кваліфікації.  

Вимоги щодо атестації випускників визначено Законом України «Про 

фахову передвищу освіту», постановами Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правовими документами МОН та МОЗ України, Стандартами 

освіти (за наявності), Положеннями про порядок створення та роботи 

екзаменаційної комісії Університету, іншими Положеннями Університету. 

Атестація випускників, які здобувають рівень молодшого спеціаліста 

(фахового молодшого бакалавра) здійснює Екзаменаційна комісія (ЕК), яка 

створюється щорічно, затверджується наказом ректора за поданням директора 

Коледжу та діє впродовж календарного року. Графік роботи ЕК затверджується 



Сторінка 22 з 37 

Положення про організацію освітнього процесу у фаховому медичному коледжі ІФНМУ 
Редакція 2022-03 

 

ректором Університету та оприлюднюється не пізніше, ніж за місяць до 

початку її діяльності. Порядок формування та діяльності ЕК визначає окреме 

Положення. 

До складу ЕК можуть входити: ректор Університету, перший проректор, 

проректор з наукової роботи, проректор з науково-педагогічної та лікувальної 

роботи, директор Коледжу, завідувачі кафедр, професори, доценти кафедр. До 

складу ЕК можуть також входити головні спеціалісти департаменту охорони 

здоров'я обласної (міської) державних адміністрацій за погодженням, а також 

представники роботодавців та їх об'єднань. 

Кандидатури голів ЕК, запропоновані дирекцією Коледжу для кожної 

спеціальності, погоджує ректор Університету. 

Головою ЕК призначається фахівець у відповідній галузі або провідний 

науковець відповідного напряму наукової діяльності. Головою ЕК може 

призначатись науково-педагогічний працівник із спеціальності, який не є 

працівником Університету. Одна і та сама особа може бути головою ЕК в 

Університеті не більше трьох років підряд. 

Заступником голови ЕК може призначатися директор Коледжу. До участі 

у роботі ЕК, як екзаменатори, можуть залучатися професори і доценти 

відповідних кафедр (якщо в складі комісії немає представників цих кафедр або 

кількість їх недостатня). Персональний склад членів ЕК і екзаменаторів 

затверджується наказом ректора Університету не пізніше як за місяць до 

початку роботи комісії. 

Секретарі ЕК призначаються наказом ректора Університету з числа 

працівників Коледжу і не є членами ЕК. Секретарі ЕК забезпечують правильне і 

своєчасне оформлення документів. 

ЕК оцінює рівень науково-теоретичної і практичної підготовки 

випускників, вирішує питання про здобуття певного освітнього рівня, 

присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа про освіту. 

До атестації допускаються здобувачі освіти, які успішно виконали всі 

вимоги ОП відповідного освітнього рівня та не мають академічної і фінансової 

заборгованості перед Університетом. 

Терміни проведення Атестації визначаються Навчальними планами 

підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Розклад проведення 

Атестації здобувачів освіти та графік роботи ЕК затверджується ректором і 

доводиться до загального відома не пізніше, як за місяць до початку проведення 

атестації випускників. 

Директор Коледжу та завідувачі випускаючих кафедр зобов’язані 

підготувати і подати до ЕК необхідні документи, підготувати достатню 

кількість екзаменаційних матеріалів, обладнати приміщення для проведення 

теоретичної і практичної частин іспиту. 

Дирекція Коледжу зобов'язана підготувати і подати до Комісії необхідні 

документи: наказ ректора Університету про студентів, які допущені до 

Атестації випускників; зведену відомість про виконання студентами 

навчального плану і отримані ними оцінки з навчальних дисциплін та практик. 
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Засідання ЕК оформлюються протоколами. У протоколах відображаються 

оцінка, отримана здобувачем освіти під час атестації, рішення ЕК про 

присудження йому відповідного ступеня освіти, присвоєння кваліфікації за 

відповідною спеціальністю та видачу документа про освіту встановленого 

взірця. 

Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав випускників 

фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного 

університету і вповноважена забезпечувати дотримання однакових вимог і 

вирішення спірних питань. Комісія створюється у складі Голови та членів 

апеляційної комісії для кожної спеціальності з усіх форм навчання єдина, 

незалежно від кількості Екзаменаційних комісій за цією спеціальністю. Комісія 

здійснює свою роботу у період роботи Екзаменаційної комісії. Головою комісії 

призначається проректор або директор Коледжу, їх заступники або 

висококваліфікований науково-педагогічний працівник. Голова комісії 

затверджується ректором Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

 

3.11 Індивідуальний навчальний план здобувача освіти  

Індивідуальний навчальний план є робочим документом (Додаток 3) 

здобувача освіти, що складається на підставі робочого навчального плану і 

містить інформацію про перелік та послідовність вивчення предметів 

профільної середньої освіти, навчальних нормативних та вибіркових дисциплін, 

практик, обсяг навчального навантаження здобувача освіти (усі види 

навчальної діяльності), оцінка за підсумковий контроль знань, атестацію 

здобувача.  

Вибіркові навчальні дисципліни, внесені в освітню програму, які 

включені до індивідуального навчального плану здобувача освіти, є 

обов'язковими для вивчення.  

Формування індивідуального навчального плану здобувача освіти 

здійснюється на підставі переліку предметів профільної середньої освіти, що 

сформовані на основі освітньої програми профільної середньої освіти та 

переліку навчальних дисциплін, що сформовані на основі освітньо-професійної 

програми підготовки і структурно-логічної схеми підготовки фахівців.  

Навчальний предмет профільної середньої освіти формується, як 

система змістових тем, передбачених для засвоєння здобувачем освіти – 

розділи навчального предмету. 

Навчальна дисципліна формується, як система змістових модулів, 

передбачених для засвоєння здобувачем освіти, об’єднаних в модулі – розділи 

навчальної дисципліни. 

 Індивідуальний навчальний план здобувача складається на кожний 

навчальний рік, розглядається та затверджується Педагогічною радою Коледжу 

і затверджується директором фахового медичного коледжу. Реалізація 

індивідуального навчального плану здобувачем освіти здійснюється упродовж 

часу, який не перевищує граничного терміну навчання. Нормативний термін 

навчання визначається на підставі освітньої програми.  
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За виконання індивідуального навчального плану відповідає здобувач 

освіти. Контроль за реалізацією індивідуального навчального плану здобувача 

освіти здійснює директор фахового медичного коледжу. 

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти включає предмети 

профільної середньої освіти, нормативні та вибіркові навчальні дисципліни.  

Предмети профільної середньої освіти необхідні для формування 

очікуваних результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 

Нормативні дисципліни необхідні для досягнення програмних 

результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми.  

Вибіркові навчальні дисципліни формують індивідуальну освітню 

траєкторії здобувача освіти та доповнюють досягнення програмних результатів 

навчання на ОПП.  

Сукупність нормативних навчальних дисциплін визначає нормативну 

(обов’язкову) складову індивідуального навчального плану здобувача освіти.  

Індивідуальний навчальний план здобувача освіти за певною ОПП 

формується особисто здобувачем під керівництвом куратора ЄКТС фахового 

медичного коледжу. При формуванні індивідуального навчального плану 

здобувача освіти на наступний навчальний рік враховується фактичне 

виконання ним індивідуальних навчальних планів поточного й попередніх 

навчальних років. Попереднє навчальне навантаження здобувача освіти 

повинно бути виконано у повному обсязі. При цьому обсяг обов’язкових та 

вибіркових дисциплін, запланованих до вивчення, повинен становити не менше 

60 кредитів ЄКТС на навчальний рік. Зарахування дисциплін, включених в 

індивідуальний навчальний план здобувача освіти, здійснюється за 

результатами певного виду контролю якості знань упродовж навчального року.  

Для здобувачів освіти, які беруть участь у програмах академічної 

мобільності (навчання/ стажування в інших закладах фахової передвищої/ 

вищої освіти України та зарубіжних країн), встановлюється індивідуальний 

графік освітнього процесу і надається академічна відпустка (перерва у 

навчанні) відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту».  

Здобувачам освіти, які брали участь у програмах академічної 

мобільності, надається дозвіл на навчання за індивідуальними графіками із 

зарахуванням оцінок з дисциплін, що вивчені ними у ЗФПВО під час 

академічної мобільності, якщо ці дисципліни відповідають (за змістом і 

обсягом) переліку дисциплін з навчального плану відповідної ОПП.  

Надання кваліфікованих консультацій щодо формування 

індивідуального навчального плану здобувачем освіти, його реалізації 

впродовж всього періоду навчання покладається на куратора ЄКТС фахового 

медичного коледжу. Загальний контроль за виконанням індивідуальних 

навчальних планів здобувачами освіти покладено на дирекцію фахового 

медичного коледжу і відділ ЄКТС та моніторингу якості освіти ІФНМУ. Відділ 

ЄКТС та моніторингу якості освіти підпорядкований першому проректору 

Університету. 
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3.12 Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу 

Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

в Коледжі є важливою й необхідною умовою якісної підготовки здобувачів 

освіти та включає наявність:  

 Стандартів фахової передвищої освіти (за наявності), затверджених в 

установленому порядку; 

 Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

(Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), 

 освітніх програм профільної середньої освіти, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів освіти;  

 освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка 

фахових молодших бакалаврів;  

 навчальних та робочих навчальних планів;  

 навчальних та робочих навчальних програм з усіх навчальних 

предметів ОП профільної середньої освіти, у яких відображені структура 

дисципліни, заплановані очікувані результати навчально-пізнавальної 

діяльності, предметні та ключові компетентності, наскрізні лінії, яких повинні 

набути здобувачі освіти, особливості оцінювання результатів навчання, 

рекомендована література (основна та додаткова; підручники та навчальні 

посібники, у тому числі в електронній формі, електронні навчальні курси та 

конспекти лекцій навчальних дисциплін), інформаційні ресурси в Інтернеті; 

 навчальних та робочих навчальних програм (освітніх компонентів) з 

усіх нормативних та вибіркових навчальних дисциплін ОПП, у яких 

відображені структура дисципліни, заплановані програмні результати навчання, 

компетентності, яких повинні набути здобувачі освіти, порядок оцінювання 

результатів навчання, рекомендована література (основна та додаткова; 

підручники та навчальні посібники, у тому числі в електронній формі, 

електронні навчальні курси та конспекти лекцій навчальних дисциплін), 

інформаційні ресурси в Інтернеті; 

 начальних та робочих навчальних програм з усіх видів практичної 

підготовки до кожної освітньо-професійної програми; 

 навчально-методичних матеріалів для проведення занять (навчально-

методичні рекомендації для викладачів, навчально-методичні вказівки для 

студентів);  

 методичних матеріалів для проведення Підсумкової атестації 

здобувачів освіти. 

 

3.13 Учасники освітнього процесу 

 

3.13.1 Педагогічні та науково-педагогічні працівники Коледжу 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники у Коледжі провадять 
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освітню, методичну, інноваційну, наукову (науково-технічну, інноваційну) та 

організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг у сфері вищої 

освіти.  

Основними посадами педагогічних працівників Коледжу є: 

1) директор; 

2) заступник директора; 

3) завідувач відділення; 

4) голова циклової комісії; 

5) викладач, старший викладач; 

6) методист; 

7) психолог. 

Посади педагогічних працівників, як правило, займають особи із 

ступенем магістра (спеціаліста). До 30 відсотків посад педагогічних працівників 

Коледжу можуть займати особи з вищою освітою першого (бакалаврського) 

рівня. 

Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу та звільняються з 

роботи ректором Університету. 

Педагогічні працівники Коледжу кожні п’ять років проходять атестацію. 

Атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників Коледжу 

проводиться на засадах, визначених Законом України «Про освіту» та Законом 

України «Про фахову передвищу освіту», Положенням про атестацію 

педагогічних працівників фахового медичного коледжу. Загальна кількість 

академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного, науково-

педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти упродовж п’яти 

років не може бути меншою за 120 годин, з яких певна кількість годин 

обов’язково має бути спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних 

навичок у роботі із студентами з особливими освітніми потребами та 

дорослими студентами.  

За результатами атестації визначається відповідність працівників 

займаній посаді, присвоюються або підтверджуються кваліфікаційні категорії, 

педагогічні звання. Порядок проведення атестації педагогічних та науково-

педагогічних працівників Коледжу встановлюється центральним органом 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. Перелік кваліфікаційних категорій і 

педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння 

визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Атестацію педагогічних та науково-педагогічних працівників Коледжу 

регламентує Положення про атестацію педагогічних та науково-педагогічних 

працівників фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

 

3.13.2 Норми часу для планування та обліку навчальної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової 

передвищої освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Терміни, що вживаються у Нормах часу для планування та обліку 

навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників Коледжу: 

академічна година - мінімальна облікова одиниця навчального часу, що 

застосовується для планування та обліку навчальної роботи. Тривалість 

академічної години становить 45 астрономічних хвилин (тривалість двох 

поєднаних академічних годин (пари) може становити від 80 до 90 хвилин); 

академічна група - офіційно створений відповідно до наказу керівника 

закладу фахової передвищої освіти осередок, сформований із здобувачів 

фахової передвищої освіти певного року навчання та форми здобуття освіти в 

межах одного відділення, але не обов’язково за однією спеціальністю; 

комбіноване заняття (за освітньою програмою профільної середньої 

освіти) - це цілісний, логічно завершений, обмежений у часі, регламентований 

обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу, який 

забезпечує активну й планомірну навчально-пізнавальну діяльність здобувачів 

профільної середньої освіти, спрямовану на розв'язання визначених завдань; 

індивідуальне завдання - вид навчальної роботи, що полягає у 

самостійному виконанні здобувачем освіти завдань з окремих дисциплін у 

вигляді рефератів, розрахункових, графічних робіт або робіт за 

консультуванням відповідного викладача. В окремих випадках для декількох 

здобувачів освіти може бути визначено одне індивідуальне завдання з певної 

тематики; 

індивідуальне заняття - вид навчальної роботи, що проводиться 

викладачем з одним (кількома) здобувачем(ами) освіти з метою підвищення 

рівня їх фахової підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей; 

консультація - вид навчальної роботи, що полягає у надані викладачем 

роз’яснень певних положень окремої навчальної дисципліни, допомоги у 

проведенні здобувачами освіти самостійної роботи або виконанні 

індивідуальних завдань. Проводиться для здобувачів освіти однієї академічної 

групи або потоку; 

лабораторне заняття - вид навчальної роботи під керівництвом 

викладача, що полягає у проведенні здобувачем освіти особисто експериментів 

(дослідів) з метою підтвердження окремих теоретичних положень певної 

навчальної дисципліни, набуття практичних навичок у роботі з лабораторним 

устаткуванням, обладнанням, методикою проведення досліджень. Лабораторні 

заняття проводяться у спеціально обладнаних лабораторіях закладу з однією 

академічною групою (підгрупою); 

лекція - вид навчальної роботи, що полягає у викладі теоретичного 

матеріалу окремої теми (тем) певної навчальної дисципліни для потоку 

(декількох академічних груп). В окремих випадках лекція може проводитися 

для однієї групи; 

потік - декілька академічних груп з однієї або кількох спеціальностей, 

об’єднаних з метою проведення окремих лекцій або інших навчальних занять; 

практична підготовка - вид навчальної роботи, що проводиться на базах 

практики (структурних підрозділах відповідного або іншого закладу фахової 

передвищої освіти, підприємствах, закладах, установах, організаціях) з 
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урахуванням специфіки підготовки за певною спеціальністю з метою набуття 

здобувачем освіти професійних навичок і вмінь під керівництвом педагогічного 

працівника закладу фахової передвищої освіти та з залученням працівника 

підприємства, закладу, установи, організації з відповідним фахом; 

практичне заняття - вид навчальної роботи під керівництвом викладача, 

що полягає у виконанні здобувачем освіти індивідуального завдання з метою 

практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни. Практичні заняття проводяться в аудиторіях або лабораторіях 

закладу, оснащених необхідними засобами навчання, обчислювальною 

технікою однією академічною групою (підгрупою); 

семінарське заняття - вид навчальної роботи під керівництвом 

викладача, що полягає у обговоренні попередньо визначених тем, до яких 

здобувачі освіти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних 

завдань (рефератів). Семінарські заняття проводяться в аудиторіях з однією 

академічною групою. 

 

3.13.3 Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників Коледжу 

визначається обсягом їхньої навчальної, методичної, інноваційної, 

організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим 

договором. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників 

становить не більше 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). 

Навчальне навантаження на одну ставку викладацького складу Коледжу 

становить 720 годин на навчальний рік. 

Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи, 

не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою 

згодою або у випадках, визначених законодавством. 

 

3.13.4 Переліки видів навчальної, методичної, інноваційної, 

організаційної та іншої педагогічної діяльності педагогічних і науково-

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти 

 

Методична робота 

1. Підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до 

лабораторних, практичних, семінарських, індивідуальних за методичних 

матеріалів до проведення практик, контрольних заходів, самостійної роботи 

студентів тощо. 

2. Підготовка, експертиза підручників, навчальних посібників, 

наукових праць, довідників, освітніх програм та стандартів вищої освіти. 

3. Розробка освітніх (освітньо-професійних) програм, навчальних 

планів, робочих навчальних планів, індивідуальних навчальних планів. 

4. Розробка і підготовка нових лабораторних робіт. 

5. Підготовка комп’ютерного та інформаційного забезпечення 

навчальних дисциплін.  
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6. Складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення 

модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового 

контролю. 

7. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників 

(презентацій, таблиць, схем, діаграм, стендів, слайдів тощо). 

8. Участь в науково-методичних комісіях (підкомісіях) Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України, комісіях інших 

міністерств. 

9. Підготовка творчих культурно-мистецьких, спортивних проектів та 

програм, персональних творчих виставок тощо 

10. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання. 

11. Вивчення і впровадження передового досвіду організації освітнього 

процесу. 

12. Керівництво дослідницько-пошуковою і творчою роботою студентів. 

Інноваційна робота 

1. Розроблення і впровадження новітніх технологій і концепцій в 

освітньому, виховному та управлінському процесах. 

2. Розроблення і впровадження нововведень в комп’ютеризації, 

телекомунікації, матеріально-технічному забезпеченні освітнього процесу 

3. Вивчення і узагальнення інноваційного педагогічного досвіду та 

його поширення, впровадження в практику. 

4. Участь у розробленні нових освітніх програм. 

5. Участь у підготовці статті, опублікованої у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях, інших виданнях; підручника, 

навчального посібника, наукової праці, довідника тощо; дисертації на здобуття 

наукового ступеня. 

6. Участь (виступ з доповіддю) на конференціях, симпозіумах, 

конгресах тощо. 

7. Рецензування підручників, навчальних посібників, словників, 

довідників, статей тощо. 

8. Доопрацювання для перевидання підручників, навчальних 

посібників, довідників тощо. 

9. Керівництво інноваційною роботою студентів з підготовкою: 

Інноваційного проєкту; статті; роботи на конкурс; доповіді на конференцію 

тощо. 

Організаційна робота 

1. Робота в секторі фахової передвищої освіти Науково-методичної 

ради та науково-методичних комісіях з фахової передвищої освіти Міністерства 

освіти і науки України, комісіях інших міністерств. 

2. Робота в галузевих експертних радах Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

3. Робота в методичних радах закладу фахової передвищої освіти. 

4. Організація та проведення загальнодержавних конференцій, 

симпозіумів, семінарів тощо. 

5. Робота з видання навчально-методичних збірників. 
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6. Виконання обов’язків заступника завідувача відділення на 

громадських засадах. 

7. Участь у виховній роботі студентського колективу. 

8. Керівництво проєктною групою. 

9. Участь у профорієнтаційній роботі. 

10. Участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів 

тощо. 

11. Участь в організації та проведенні позанавчальних культурних і 

спортивних заходів. 

 

3.14 Психологічна служба 

Психологічне забезпечення освітнього процесу Коледжу здійснює 

практичний психолог.  

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення 

психофізичного розвитку студентів Коледжу, мотивів їх поведінки і діяльності 

з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших 

індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і 

виховних завдань.  

Принципи діяльності психологічної служби:  

 науковість, цілісність і наступність; 

 професійна компетентність та відповідальність; 

 індивідуальний підхід; 

 доступність соціально-педагогічних та психологічних послуг; 

міждисциплінарність, добровільність; людиноцентризм та партнерство; 

конфіденційність; дотримання норм професійної етики. 

Функції психологічної служби: 

 діагностично-прогнозтична;  

 організаційно-методична; 

 корекційно-розвиткова;  

 консультативна;  

 просвітницько-профілактична;  

 соціально-захисна.  

Напрями діяльності психологічної служби:  

 діагностика - виявлення причин труднощів у навчанні, 

інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та 

визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, 

потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;  

 профілактика - своєчасне попередження відхилень у розвитку та 

становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним 

ситуаціям в освітньому процесі;  

 корекція - усунення виявлених труднощів соціально-психічного 

розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього 

середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм 

девіантної поведінки;  
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 навчальна діяльність - форма активного співробітництва, направлена 

на удосконалення, розвиток, формування особистості;  

 консультування - багатофункціональний вид індивідуальної та групової 

роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники 

освітнього процесу;  

 зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на досягнення 

взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними 

групами, організаціями, державними органами управління;  

  просвіта - формування психологічної та соціальної компетентності 

учасників освітнього процесу. 

 

3.15. Суб’єкти управління освітнім процесом 

Основну відповідальність за якість освітньої діяльності у Коледжі 

Університету несуть ректор, перший проректор, проректор з наукової роботи, 

проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, директор Коледжу та 

керівники навчально-виховних структурних підрозділів. 

Керівництво Коледжем здійснює директор. Повноваження директора 

Коледжу визначаються Положенням про фаховий медичний коледж Івано-

Франківського національного медичного університету. 

Заступники директора Коледжу з навчальної роботи, виховної роботи та 

адміністративно-господарської роботи призначаються і звільняються наказом 

ректора Університету у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» та 

чинного трудового законодавства. 

Заступник директора Коледжу з навчальної роботи є безпосереднім 

організатором навчальної роботи. 

Заступник директора Коледжу з навчальної роботи: 

 планує та організовує навчально-виховний процес у Коледжі і 

забезпечує контроль за його якістю; 

 знайомить викладачів з типовими та робочими навчальними планами, 

програмами, директивними документами; 

 складає проект плану роботи Педагогічної ради та роботи Коледжу; 

 контролює виконання графіку навчального процесу; 

 контролює відповідність проведення занять затвердженим робочим 

програмам з усіх дисциплін; 

 займається вдосконаленням організації навчального процесу; 

 здійснює контроль за якістю викладання, бере участь у вивченні та 

поширенні передового педагогічного досвіду; 

 бере участь у роботі ЕК, аналізує результати їх роботи, розробляє 

заходи щодо поліпшення якості підготовки фахівців; 

 проводить оперативні наради з завідувачами відділень та працівниками 

фахового медичного коледжу з питань навчальної роботи; 

 контролює своєчасність і якість підготовки та ведення облікової і 

звітної документації. 

Заступник директора Коледжу з виховної роботи виконує організаційну, 
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методичну та адміністративну функції з питань гуманітарної освіти і 

виховання. 

Заступник директора Коледжу з виховної роботи: 

 керує діяльністю педагогічного та студентського колективів з 

національно-громадянського виховання; 

 організовує спільну роботу колективу Коледжу та соціальних 

інституцій (лікарень, шкіл, творчих спілок, правоохоронних органів, сімей 

тощо) з національно-громадянського виховання; 

 створює та забезпечує функціонування у Коледжі системи виховної 

роботи; 

 здійснює підбір кураторів академічних груп; 

 готує комплексний план організації виховного процесу на навчальний 

рік; 

 координує виховний процес у Коледжі; 

 забезпечує організацію, розроблення планів проведення заходів, 

спрямованих на засвоєння студентами наукових та культурних досягнень 

світової цивілізації, пізнання національної історії, традицій, звичаїв, мови, 

культури; 

 проводить оперативні наради з завідувачами відділень та працівниками 

фахового медичного коледжу з питань виховної роботи; 

 контролює дисципліну студентів, дає пропозиції щодо її поліпшення; 

 розробляє режим позааудиторної громадської діяльності студентів та 

забезпечує його виконання; 

 направляє та сприяє ефективній діяльності органів студентського 

самоврядування, бере участь у його роботі; 

Заступник директора Коледжу з адміністративно-господарської роботи 

забезпечує раціональне та доцільне використання господарсько-фінансових 

ресурсів, матеріально-технічне постачання, господарське обслуговування і 

належну експлуатацію будівель та приміщень Коледжу згідно з правилами та 

нормами виробничої санітарії і пожежної безпеки, ремонт навчальних, 

виробничих, господарських об’єктів, транспортних засобів. 

 

3.16 Педагогічна рада Коледжу 

Педагогічна рада фахового медичного коледжу Івано-Франківського 

національного медичного університету (далі - Педагогічна рада) є дорадчим 

колегіальним органом в системі управління Коледжу, склад якого щорічно 

затверджується наказом ректора Університету. Педагогічна рада створюється 

для розгляду і вирішення найважливіших питань діяльності та розвитку 

Коледжу відповідно до його Положення.  

Педагогічна рада: 

 визначає стратегію, перспективні напрями розвитку Коледжу;  

 розглядає проект установчого документа Коледжу, а також пропозиції 

щодо внесення змін до нього;  
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 визначає систему та затверджує процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення 

академічної доброчесності; 

 за поданням директора Коледжу надає згоду на призначення 

завідувачів відділень та голів циклових комісій;  

 затверджує положення про організацію освітнього процесу у Коледжі; 

 обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої 

ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників; 

 приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в 

освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в 

дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими 

закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, 

які сприяють розвитку фахової передвищої освіти; 

 приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

 приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього 

процесу за порушення академічної доброчесності ; 

 приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до 

законодавства та установчих документів Коледжу. 

Діяльність Педагогічної ради регламентує Положення про Педагогічну 

раду фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного 

медичного університету. 

3.17 Дирекція Коледжу 

Дирекція Коледжу – робочий орган, що створений для ефективного та 

оперативного керування діяльністю фахового медичного коледжу, вирішення 

поточних питань. До її складу входять за посадами директор Коледжу, 

заступники директора, завідувачі відділень. 

3.18 Відділення коледжу 

Відділення є структурним підрозділом фахового медичного коледжу 

Івано-Франківського національного медичного університету. У відділенні 

здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів (молодших 

спеціалістів) з однієї спеціальності. Відділення формується за наявності не 

менше 150 здобувачів фахової передвищої освіти за різними формами 

навчання.  

Керівництво відділенням здійснює завідувач, який призначається на 

посаду директором Коледжу за погодженням з колегіальним органом 

управління закладу (Педагогічна рада) з числа педагогічних (науково-

педагогічних) працівників, які мають ступінь магістра і стаж педагогічної 

та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років. 

Завідуючий відділення: 

 забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних 

планів і програм навчальних дисциплін, укладених згідно з нормативними 
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документами, що визначають роботу відділення, затверджених директором 

Коледжу; 

 організовує навчальну, науково-методичну та виховну роботу на 

відділенні; 

 забезпечує дотримання порядку на відділенні Коледжу відповідно до 

Правил внутрішнього розпорядку Університету; 

 несе відповідальність за всю роботу відділення та звітує у своїй 

діяльності перед заступником директора з навчальної роботи, керівником 

Коледжу та Педагогічною радою. 

Діяльність відділень Коледжу регламентує Положення про відділення 

фахового медичного коледжу Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

3.19 Циклова методична комісія коледжу 

Циклова комісія - це структурний підрозділ фахового медичного коледжу, 

що провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю 

(спеціалізацією), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей. 

Циклова комісія Коледжу створюється для організації методичної, навчальної 

та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації 

викладачів, вивчення і впровадження новітніх педагогічних технологій, 

удосконалення навчально-виховного процесу. Циклова комісія Коледжу 

створюється згідно зі Статутом Івано-Франківського національного медичного 

університету, Положенням про організацію освітнього процесу у фаховому 

медичному коледжі Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

Діяльність циклової комісії фахового медичного коледжу регламентує 

Положення про циклову комісію фахового медичного коледжу Івано-

Франківського національного медичного університету. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого Положення 

мають право вносити керівники всіх структурних підрозділів Університету, 

науково-педагогічні, педагогічні працівники Коледжу, а також особи, які 

навчаються в Коледжі. Пропозиції подаються у вигляді письмової заяви на ім’я 

директора Коледжу, з обґрунтуванням доцільності й необхідності внесення змін 

та доповнень до Положення. Директор після ретельного вивчення останніх, 

передає їх на розгляд Педагогічної ради Коледжу.  

Педагогічна рада розглядає проєкт Положення або пропозиції щодо 

внесення змін до нього та подає їх на погодження ректору Університету. 

Внесення змін до Положення Коледжу оформляється шляхом викладення 

його в новій редакції та затвердження наказом ректора Університету. 
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Додаток 1 
 

Міністерство охорони здоров'я України 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

Факультет, відділення   Фаховий медичний коледж 

Напрям підготовки (спеціальність)   ________________________ 

 

Курс  Група   навчальний рік 20_/20__ 

 

ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ УСПІШНОСТІ № __________ 

«___» ___________ 20______ року 
 

з   
 (назва навчальної дисципліни) 

За ___ навчальний семестр. 

 

Форма контролю  -             

                                                                        (підсумкова оцінка, екзамен, диференційований залік) 

Загальна кількість годин – ________ годин 

Викладач(і), який(і) здійснював(ли) поточний контроль                   

 (вчене звання, прізвище і ініціали) 

 

Викладач(і), який(і) здійснив(ли) підсумковий(і) контроль(і)       

 
(вчене звання, прізвище і ініціали) 

 

№  

з/п 
Прізвище та ініціали студента 

№ індивідуального 

навчального плану 

студента 

Оцінка з дисципліни  

за національною шкалою 

Підпис викладача(ів), 

який(і) провів(ели) 

підсумковий контроль(і) 

1 2 3 4 5 

1.  
  

  

2.  
  

  

3.  
  

  

 

Директор фахового медичного коледжу       _________________   Ім’я ПРІЗВИЩЕ 

                                                                            (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

Завідувач кафедри     ___________________     ____________________ 

                                                (підпис)                               (прізвище та ініціали) 

 

Підсумки проведеного підсумкового контролю  

 
Відомість повертається керівництву коледжу в день складання підсумкового контролю, або як виключення, на наступний 

після складання день!  

 

 

ВСЬОГО ОЦІНОК 

ОЦІНКА  

ЗА  4-РИ БАЛЬНОЮ 

ШКАЛОЮ 

ОЦІНКА 

 ЗА  12-ТИ БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ШКАЛОЮ 

екзамен, диф.залік,  ПО 

 5 12 

відмінно   11 

  10 

 4 9 

добре   8 

  7 

 3 6 

задовільно   5 

  4 

 2 3 

незадовільно   2 

  1 

 

Не допущено    

Не з’явилось    
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Додаток 2 
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Додаток 3 
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