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м. Кам'янець-Подiльськи й

З1 серпня2а22 року лъ 87

Про органiзацiю освiтцього процесу
у Кам Оянець-Подiльському медичному
фаховому коледжi у 2022-2023
навчальному рочi

Вiдповiдно до Закону Украiни Про фахову передвиiцу ocBiTy вiд б Ltel]Bilя

2019 року j\Ъ2745-VПI ( iз змiнами), на виконання завдань, визнаLIених 1l
<Нацiональr-riй доктринi розвитку освiти УкраТни>. <КонцепцiТ рс,jt][.l"гt(y
освiти на перiод 2015-2а25 poKiB>, постанови Кабiнету N,'iiHici,piB YKllaTHt.r вiд
24 ЧеРвня 2022 року }lч 7|1 <Про початок навчальнOго року пi;t l{ac .,{il"

ПРаВоВоГо режиму воснног0 стану в YKpaTHi>>, ПtlcTat-toBt.l l-o;ioBiltll,il
ДеРЖаВНого санiтарного лiкаря УкраТни вiд 06 вересня 2021 року Л9 i0 por<v

uПРО ЗаТВердя{ення протиепiдемiчних заходiв у закладах ocBiT,la на гtсрiо,li
карантину у зв'язку з поширеFIням KopoHaBipycHoТ хвороби (COVtD-li)}>>,
Наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 08.11 .2021 року Л! ]202 i<[1ptl

ЗаТВеРДЖеННя сТандарту фаховоТ передвищоТ освiти зi спецizulьнtlс,гi :]З
Медсестринство галузi знань 22 Охорона здоров'я ocBiTгlbo-гrptrcPe:ciittttii,l;
СТУПенЯ <фаховиЙ молодшиЙ бакалавр>>>, наказу N4iiricTepcTBa {}j{O[ii,i]i1
ЗДОРОВ'Я УкраТни вiд 07.12.2005 року JYg б90 uПро затверджеriнr{ ilcлilitiettilii
ПРО ОРГанiзацiю та проведення практики с,гудентiв виIцrtх i\4e.UjttIii1},;

фармацевтичних навчальних закладiв I-il piBHiB акрс,диr,iruiТ>>, нзrлll,j\
N4iHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд l8.06.202l року ;\! бВб Kl [1л*_;

ЗаТВердження норм часу для планування i облiку наtsчаJt},ноl' робогii ilt
ПеРеЛiКiв видiв навчальноТ, методичноi, iнноваLtiйноТ. H;l\,l<otзot',
ОРГаНiЗацiЙноi роботи та iншоТ педагогiчноТ дiялъностi педагогiLIIlt4х i

наУково-педагогiчних працiвнr.rкiв закладiв сРаховоТ перелвI.1ш{оТ освi,ги>> iз
Змiнами i доповненнями, наказу N4iHicTepcTBa освiти i наyки Украi'лrи ni.ri

]5.04.199Зр. JYч 102 <Про затвердження iHcTpyKшiT про порядOк об.{I.j(:",lt-l],iгiя

ЗаРОбiтноТ ллати працiвникам освiти>>, Наказу MiHicTepcl,Ba ос:вi,грt i ll;Lуltl,l
УКРаТНИ Вiд 2З червня 2022 року JЪ 5ВЗ <ГIро затверд)iе}tI{rI с.Рорм локчr.t*it-l i;:

З lliДготовки фахiвцiв у закладах вищоТ (сРаховоТ передвиrцоi') tlсtзil,il,,.
iнформацiТ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни Ltlодо ос:об;tiзвOсгеl,,
ОРГаНiЗаЦiТ НоВого 2022-202З навчального року 1,а peкofu!t l i;_ia Liill
ПеРШОЧерГОВиХ KpoKiB iз пiдготовки до нього вiд 06 лигlня ?,022 pOK\/,-'lttl",tliз



MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд l0.08"2022 року Л! Л! i/9105-:]
<LIJодо органiзацiТ виховного процесу в закладах освiти у 2а2212а2З н. р.>>

1. Освiтнiй процес зi спецiальностей 22З N4едсестриFiство Лirtувальлrа
справа, 223 VIедсестринство Акушерська справа, 224 ТехнологiТ мели,tноТ

дiагностики та лiкування здiйснювати згiдно з вимогами освiт'ньtl-
професiйних лрограм, що rрунтуються на Галузевих стандартах cPaxclBcli'

передвищоТ освiти галузi знань 22 <<Охорона здоров'я)), Освiтнiй прtli,рitп,ti

гrрофiлъноi середньоТ освiти пiдготовки молодших спецiалiстiв на octloBi
базовоТ загальноТ середньоТ освiти, затвердженiй наказо j\4 N4iнiс,герс,гва

освiти i науки УкраТни вiд 01.06.20]В року ЛЬ 57а uПро затвердхiенl{rl
типовоi освiтньоi програми профiльноТ середньоi ocBiTta заклалiв ocBiTlt, Lllo

здiйснrоють пiдготовку молодших спецiалiстiв на ocнoвi базовоТ заг,а.llьtlоl'

середньоТ освiти.
2. При органiзацiТ занять з фiзичноТ культури та фiзичгrого виховаIjl]я,

сРiзкультурно*оздоровчоТ роботи з молоддю керуватися наказоNl

N4iHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд |5.02.2021 року ЛЪ l94 <<Гliэо

затвердження рекомендацiй щодо стратегiчного розвитку (liзttчtttlгtl

виховання та спортивноi пiдготовки серед учt-liвськоТ мо.ltодi r-ier перiод .rl0

2025 року)).
З. Встановити тривалiсть 2022-2а2З навчалъного року вiдповiдно I-рафritа

освiтнього процесу, що дода€ться.
4. Враховуючи достатн€ засвоення теоретичних та практичLtих знань, з Mel,сll{)

недопущення скуtIчення студентiв у закладах охорони здоров'я та якiсгti;гсl

засвосння практичних навикiв здобувачами освiти тре,гiх Kl,pciB

спецiалъностi 22З N4едсестриI]ство Лiкувальна справа, виробничу практl4liч

для вказаних студентiв провести на початку шостого семестру з дотримвнняN,1

програми виробничоi практики та графiку освiтнього процесу..
5. З метою оптимiзацiТ освiтнього процесу теоретичний матерiал (rrеrtцiТ)

читати потоковим методом (для двох - трьох грул вiдповiдt-t1.lх кl,рсirз), rз

академiчних хtурнаJIах груп викладачам ставити лiдпис про Il1эtlBe.ii,lti

заняття, в журналах спарених груп вiдмiчати дату, TeN{y, Ki"ltbKicTb гOлi.iн,

але не ставити пiдпис.
6. Атестацiю випускникiв провести:

- зi спецiальностi 223 Медсестринство Лiкувальна справа I-{a че,гверl-()]чI\/

Kypci - комплексний квалiфiкацiйний державний екзамен зi спецiальгlосl,i:
- стандартизований тестовий державний екзамен <Крок h4>>;

- практична частина з виставленням однiсТ оцiнки,
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- зi спецiальностi 22З <N{едсестринство)) Акушерська справа LIa т'реl'ьON,l}

Kypci:

- комплексний квалiфiкацiйний екзамен зi спецiальгtостi:

- стандартизований тестовий державний екзамен кКрок N4>;

- практично - орiснтований екзамен з виставленням однiсТ ошii,lки;

- зi спецiальностi 224 Технологiт медичнот дiагностики та лiкуваitгtlt lilt

третьому Kypci;
* комплексний квалiфiкацiйний екзамен зi спецiальностi:

- стандартизований тестовий державний екзамен <Крок N4>;

- практично - орiентований екзамен з виставленням однiсТ оцiнки.

7. Визначити TepMiH здобуття повноТ загальноТ середньоТ освiти здобувачапrll

освiти, якi навчаються у Кам'янець-ПодiльськоNIу медичному cPaKoBtltvl\,'

коледжi за освiтньо-професiйною програмою пiдготовки dlaxoBilt-tl

молодшого бакалавра на ocHoBi базовоi загаJiьноТ середньоТ освiти, Дt]8 poKil.

Завершення вивчення предметiв загальноосвiтньоТ пiдготовки та складаLI}Iя

f,epxcaBHoT пiдсумковоТ атестацiТ проводити у четвертому ceMecTpi другоГ{)

курсу навчання у формi Зовнiшнього незалежного оцiнювання (дir-лi - ЗLlt]} з

таких предметiв:

украТнська мова обов'язковий (у формi ЗНО);
математика обов'язковий (у формi ЗНО);

iсторiя Украiни чи iноземна мова (за вибором сlудента у формi ЗНО);

бiологiя, географiя, фiзика, хiмiя, англiйська мова, нiмецька мова (за вlлборопl

студента у формi ЗНО).
8. З метою органiзацiТ належного виконання врlмог oxopoн1.1 гlраLti lil

пожежноТ безпеки в коледжi iнженеру з охорони працi:

- на початку навчального року провести iHcTpyKTaxt щодо правиJl гlоведiнrсl,t

учасникiв освiтнього процесу в умовах военного стану, повторнl,riт

iнструктаж з охорони працi та пожежноТ безпеки iз працiвникаN{и колелiк}' Ia

вступний iнструктаж iз стулентами, якi поступили на навчанFtя;
* протягOм року проводити плановi та позаплановi iHcTpy-KTairri ,J

працiвниками та здобувачами освiти;

- забезпечити пiдготовку коледжу до роботи в осiнньо-зимовий та весняltо-

лiтнiй перiод 2022-2а2З навчального року;
* контролювати стан iнх<енерних мереж в примiщенFIях коледжу, прс)]]одtt,ги

необхiднi peMoHTHi роботи.
9. Кураторам та завiдуючим кабiнетами проводити вiдlтовiднi iHcTpyKr"a;lti ,з

охорони працi i пожежноТ безпеки зi здобувачами освiти lIротяlс}\,i

навчального року.
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1'0. Для вирiшення питань з гIризначення та позбавлення акадеNllчFlоt LlOt}

соцiальнОТ стипендiТ, длЯ наданнЯ матерiаЛьноТ до'омоги с,tуj(еl-t,г,i\{.

заохочення кращих з них за успiхи у навчаннi, участь у громадськii;i,

спортлrвнiй та науковiй дiяльностi с,гворити стипендiальF]у комtiсitil ),

складi:
Го-цова KoMiciT BiKTop Клим - т.в.о. директора KOjle/iiliy;

Ч.lени KoMtcti:
Тетяна N4ошак
Наталiя Чернеuька
.|lюдмl-tла Суховерко
l-еr,яна Арсенrок
ArlToHiHa Возович
Сергiй IOpKoB
Василь Якубовський
Ковалъ N4аксим
Гелитюк Вiкторiя -
Осiпчук Олександра

- заступl{ик директора з навчальноТ роботи ;

* заступник директора з BI,{xoBHoT poбoтrl:

- головний бухгалтер;
- завiдувач вiддiленням,
- методист вiддiлення;
- завiдувач навчально-виробничою шрактикою;
_ голова первиннот профспiлковот органiзацiт колеJi}Iiу,

- члеН студентСькогО шарламеНту, студент груПи lII ф l,_

-члеН студентСькогО парламеFIl,у,студентка грYllи Ii { -цаб

-член студентського парламенту, студен],ка групr,r Il ак

i 1. Iнсгrектору з кадрiв Григор'свiй В,R

вiдllовiдальних осiб пiд особистий rriдпис,

l'.B.o, l,{иректора коледя(у

[-олова первинноТ профспiлковоТ

органiзацiТ

з tl ;ttt;tзо лц ознаliошлленt

'i'еr,яна N4ошак
,гаl.tiя Llергtецька

_J lюдr,r и:lа Суховерксl
етяна ApceHtoK

HiHa Возович
ir.i K)pKt-lB

оiJаль N4аксирt

Ге.пt.t,ткlк Вiктсlрiя -

ознайоп,tитt,l з нака:]tl\4

BiKTop КЛИh4

Василь ЯкУБоВСЬКi4ii

31.08.2022
з 1 .08,2022
з 1,08 .2а22

з 1.0в,2022
з l .08.2022
з i.08.2022
з 1 .0в.2022
з 1 .08,2022
з 1 ,08.2022Осiпчук О.гtекс:анлра
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