
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
акредитаційної експертизи підготовки 

молодших спеціалістів за спеціальністю
5.12010102 «Сестринська справа»

Білгород-Дністровське медичне училище

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 978 
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», 
Ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, 
зареєстрованим у Міністерсті юстиції України від 19 січня 2004 року за № 75/8674 (у 
редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
29 листопада 2011 року № 1377) та Державним вимогам до акредитації напряму 
підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 червня 2012 року № 689, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 01 липня 2012 року за 
№ 1108/21420, Положенням про експертну комісію та порядок проведення
акредитаційної експертизи (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002р. 
№ 16) та наказом Міністерства освіти і науки України № 603л від 16.04.2015 року 
експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Голова комісії Сміян Олександр Іванович -  Доктор медичних наук , 
професор. Завідувач кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами 
пропедевтики педіатрії та дитячих інфекцій , Сумського державного 
медичного університету

Член комісії Белецька Наталія Семенівна - викладач вищої категорії , 
голова терапевтичної циклової комісії Одеського базового медичного 
училища ;

Член комісії Бразалій Людмила Павлівна -  викладач вищої категорії, 
викладач-методист , голова циклової комісії «Сестринська справа » 
Черкаського медичного коледжу .

В період з 26.01.2016р. по 28.01.2016р. розглянула подані матеріали та провела 
перевірку на місці діяльності Білгород-Дністровського медичного училища щодо 
підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» 
галузі знань 1201 «Медицина» і встановила :

- інформація, подана до Міністерства освіти і науки України згідно з переліком 
документів, які подаються навчальним закладом до акредитації спеціальності, є 
об’єктивною та відповідає стану справ в училищі станом на 28.01.2016 року.
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- підготовка молодших спеціалістів у цілому відповідає установленим 
законодавством вимогам.

1. Загальна характеристика навчального закладу і спеціальності

Білгород-Дністровське медичне училище засновано в 1945 році на підставі 
рішення Ізмаїльського облздороввідділу згідно наказу №163 як фельдшерсько- 
акушерська школа. З 1956 року школа реорганізована в медичне училище, яке 
проводило підготовку акушерок, фельдшерів та медичних сестер на базі повної та 
неповної середньої школи.

Повна юридична адреса Білгород-Дністровського медичного училища:
вул. Калініна, 10 В 
м. Білгород-Дністровський,
Одеської обл.,
67700,

телефони (04849)227- 09,246- 61
тел/факс (04849) 227- 09.
електронна пошта: bdmu@ukr.net

У навчальному закладі функціонує 2 відділення: медсестринське та
фельдшерське,
7 предметних циклових комісій, з них випускові:
- предметна (циклова) комісія терапевтичних дисциплін;
- предметна (циклова) комісія хірургічних дисциплін;
- акушерсько-педіатрична предметна (циклова) комісія;
- предметна (циклова) комісія вузьких дисциплін;

Білгород-Дністровське медичне училище проводить підготовку молодших
спеціалістів за денною формою навчання на базі повної загальної середньої освіти і
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Білгород-Дністровське медичне училище проводить підготовку молодших 
спеціалістів за денною формою навчання на базі повної загальної середньої освіти і 
базової загальної середньої освіти за галузями знань та спеціальностями:____________

№ з/п Галузь знань Спеціальність
Рівень

акреди
тації

Ліцен
зійний
обсяг

Термін дії 
ліцензії

1 1201 Медицина

5.12010101
«Лікувальна справа» І 60 01.07.2016

5.12010102
«Сестринська справа» І 90 01.07.2016

Загальний контингент студентів училища станом на 0 1.10.2015 року 
становить 451 осіб. Кількість студентів спеціальності “Сестринська справа”
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становить 274 осіб. Студенти відраховані з початку поточного навчального року 
до моменту перевірки акредитаційної комісії в кількості 5 осіб, відраховані в І 
семестрі у зв’язку з академічною заборгованістю і за власним бажанням. 
Заявлений ліцензований обсяг на спеціальність «Сестринська справа» складає 90 
осіб.

Усього в училищі працює 59 викладачів, у тому числі 50 штатних викладачів, 
20 викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію. Спеціальність “Сестринська 
справа” забезпечує 56 викладачів, у тому числі 47 штатних викладачів, 19 
викладачів вищої кваліфікаційної категорії. Дані про кількість і склад предметних 
комісій, які забезпечують навчання за спеціальністю “Сестринська справа”, 
надаються в таблиці 1.

Таблиця 1

СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ (ЦИКЛОВИХ) КОМІСІЙ 
І ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12010101 «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»

№
з/п

Назва предметної 
(циклової-) комісії

Ви
кл

ад
ац

ьк
ий

ск
ла

д

3 них працюють
На постійній основі Сумісники

У тому числі У тому числі

Разом Вищих
категорій Інші Разом Вищих

категорій Інші

осіб % осіб % ОСІ
б % осіб % осіб % осіб %

1.

Предметна 
(циклова) комісія 
загальноосвітньої 
підготовки;

6 4 6 6 ,7 - - 4 6 6 ,7 2 3 3 ,3 2 3 3 ,3 - -

2 .

Предметна 
(циклова) комісія 
соціально- 
економічних та 
гуманітарних 
дисциплін;

10 9 9 0 ,0 4 4 0 ,0 5 5 0 ,0 1 1 0 ,0 - - 1 1 0 ,0

3.

Предметна 
(циклова) комісія 
терапевтичних 
дисциплін;

7 7 1 0 0 3 4 2 ,8 4 57,1 - - - - - -

4.

Предметна 
(циклова) комісія 
хірургічних 
дисциплін;

9 8 8 8 ,8 4 4 4 ,4 4 4 4 ,4 1 11,1 - - 1 1 1 ,1

5.

Акушерсько- 
педіатрична 
предметна 
(циклова) комісія;

6 6 1 0 0 3 5 0 ,0 3 5 0 ,0 -
-

-
-

6.

Предметна 
(циклова) комісія 
вузьких

6 5 8 3 ,3 1 1 6 ,6 4 6 6 ,6 1 1 6 ,6 - - 1 1 6 ,6
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дисциплін;

7

Предметна 
(циклова) комісія 
фундаментальних 
та професійно 
орієнтовних 
дисциплін

12 8 66,7 4 3 3 ,3 4 3 3 ,3 4 3 3 ,3 1 - 3 25,0

Всього 56 47 83,9 19 33,9 28 50,0 9 16,1 3 5,4 6 10,7

Білгород-Дністровське медичне училище надає освітні послуги, пов'язані з 
одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за 
спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа», з ліцензованим обсягом прийому 90 
осіб денної форми навчання на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України 
(Серія АВ № 585848 від 12.07.2011, відповідно до рішення ДАК від 25.05.2011р., 
протокол № 87) та сертифікату акредитації (Серія НД-1 № 1647036, відповідно до 
рішення ДАК від 25.05.2011р., протокол № 87).

Навчальним закладом надані оригінали наступних засновницьких документів:
- Довідка про включення до єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України АБ № 490065 від 26.03.2012р.;
- Довідка про включення вищого навчального закладу до Державного реєстру 

вищих навчальних закладів України № 16-Д-833 від 01.12.2010р.;
- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -  

підприємців серія ААВ № 653042 , дата видачі 26.03.2012р.;
Ліцензія на надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на 

рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста (серія АВ № 585848), виданої
12.07.2011 року відповідно до рішень ДАК від 25.05.2011 року, протокол № 87 (наказ 
МОНМС України від 07.06.2011 р. № 2128-Л);

- Додаток до ліцензії серія АВ № 585848, виданий 12.07.2011 року відповідно до 
рішень ДАК від 25.05.2011 року, протокол № 87 (наказ МОНМС України від
07.06.2011 р.№ 2128-Л);

- Сертифікат акредитації (Серія НД-І № 1647036 від 12.07.2011р., відповідно до 
рішення ДАК від 25.05.2011р., протокол № 87 наказ МОНМС України від 07.06.2011р. 
№ 2128-Л).

Навчальним закладом надані експертній комісії також інші документи, узгоджені 
та затверджені у встановленому порядку:

- концепція освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів у 
навчальному закладі;
концепція підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.12010102 
«Сестринська справа» ;

- перспективний план розвитку;
- паспорт Білгород-Дністровського медичного училища;
- санітарний паспорт навчального корпусу;
- санітарний паспорт гуртожитку;
- довідка про відповідність пожежним вимогам;
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- висновок про стан охорони праці та експлуатації споруд в ОКУ «Білгород- 
Дністровське медичне училище » станом на 10.09 2015 р;

- Довідка Державної санітарної епідеміологічної служби міста Білгород- 
Дністровського про санітарно-гігієнічний стан Білгород-Дністровського 
медичного училища ;
Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» (у т.ч. варіативна компонента); 
Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» (у т.ч. варіативна компонента); 
Навчальний план, затверджений в установленому порядку.

2. Формування контингенту студентів

Педагогічний колектив Білгород-Дністровського медичного училища виробив 
чітку концепцію профорієнтаційної роботи, яка передбачає мету, засоби, завдання, 
зміст, форми і методи, аналіз кінцевих результатів, внесення коректив до 
профорієнтаційної діяльності навчального закладу.

Професійна орієнтація молоді міста та Одеської області проводиться відповідно 
до плану профорієнтаційної роботи училища.

Основними формами і методами профорієнтаційної роботи в Білгород- 
Дністровському медичному училищі є : демонстрація інформаційно-рекламного 
відеоматеріалу на телебаченні, розміщення матеріалів про навчальний заклад та 
спеціальності в засобах масової інформації регіону, проведення Днів відкритих 
дверей, проведення олімпіад з профілюючих дисциплін, традиційна підготовка 
календарів, буклетів, листівок про навчальний заклад. Діє інформаційний портал 
училища: http://www■bdmv@, ukr.net

Дані про динаміку формування контингенту студентів, що навчаються за 
спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» , надаються в таблиці 2.

Таблиця 2

Динаміка формування контингенту студентів 
за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа»

№
п/п Показник Роки

2013 2014 2015
1 Ліцензований обсяг прийому 90 90 90
2 Прийнято на навчання осіб : 

- всього
в т.ч. за держзамовленням

90
60

90
53

90
48

3 Подано заяв 221 331 305
4 Всього студентів на спеціальності 271 271 274

5 Всього студентів у ВНЗ на 01.10. відповідного 
Р°КУ______________________________________

450 452 451
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Кількість студентів, яких відраховано (всього): 4 7
в т.ч. за невиконання навчального плану — 4

3. Зміст підготовки фахівців

У Білгород-Дністровському медичному училищі здійснюється підготовка 
фахівців за спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» згідно з освітньо- 
кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою спеціальності.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за 
спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» затверджені в установленому 
порядку.

Навчальним закладом розроблені варіативні компоненти освітньо-кваліфікаційної 
характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності в межах структури та 
форми, затверджених Міністерством освіти і науки України і затверджені керівником 
вищого навчального закладу.

Навчальний план спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» Білгород- 
Дністровського медичного училища розроблений і затверджений з урахуванням вимог 
наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 649 від 24.06.2011р.

Згідно з навчальним планом спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» на 
підготовку молодших спеціалістів всього відведено 6480 годин (120 національних 
кредитів, 180 кредитів ЄКТС) . Максимальний навчальний час 6480 годин 
розподіляється за компонентами:

- нормативну -  4536 годин (70%);
- вибіркову -  1944 години (30%).

Нормативна компонента (4536 годин 70%), розподіляється за циклами 
підготовки наступним чином:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  756 год.;
- цикл природничо-наукової підготовки -  918 год.;
- цикл професійної та практичної підготовки -  2862 год.

Вибіркова компонента (1944 години 30%) розподіляється за циклами
підготовки наступним чином:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  216 год.;
- цикл природничо-наукової підготовки -540 год.;
- цикл професійної та практичної підготовки -  918 год., що відповідає 

вимогам освітньо-професійної програми.
Виробнича практика здійснюється у 6 семестрі. На переддипломну практику на 

випускному курсі відведено 6 тижнів (324 години).
Державна атестація проводиться у формі комплексного кваліфікаційного іспиту зі 

спеціальності, який складається з двох частин: ліцензійного іспиту «Крок-М» та 
практичної частини.
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Державна екзаменаційна комісія дає оцінку професійних та практичних умінь 
студентів, вирішує питання про присвоєння кваліфікації.

4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Ознайомлення з кадровим забезпеченням спеціальності свідчить про наступне: 
-відсоток осіб, зайнятих на постійній основі та на засадах внутрішнього 

сумісництва, що обслуговують спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа», за 
офіційними документами, наказами про прийняття на роботу, особовими справами, 
трудовими книжками , становить 83,9 %, з них викладачів вищої категорії -  33,9 %;

-розрахункова кількість місячних ставок науково-педагогічного персоналу, який 
обслуговує підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю 5.12010102 
«Сестринська справа» згідно з навчальним планом та тарифікацією, становить 27,3 
ставок, з яких 23,5 ставок зайнято штатними викладачами, що складає 86 %;

-частка штатних педагогічних працівників вищої категорії, які викладають 
лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності, становить 54,0 % від 
загальної кількості годин (норматив 25%);

-частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години 
дисциплін гуманітарної і соціально-економічної підготовки та працюють в училищі за 
основним місцем роботи, становить 65,5 % від лекційних годин циклу;

-частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні години 
дисциплін природничо - наукової підготовки та працюють в училищі за основним 
місцем роботи, становить 31,6 % від лекційних годин циклу;

-частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають лекційні 
години дисциплін професійно-практичної підготовки та працюють в училищі за 
основним місцем роботи, становить 64,8% від лекційних годин циклу;

-викладачів пенсійного віку, що забезпечують підготовку фахівців за 
спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа», становить 13 осіб, що складає 27,6 % 
від загальної кількості штатних викладачів.

У складі циклової комісії з випускової предметної циклової комісії - 29 
викладачів . Середній стаж педагогічної роботи викладачів - 15 років.

Атестація викладачів планується і проводиться відповідно до “Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників”, затвердженого Міністерством 
освіти і науки України 06 жовтня 2010р. та наказу Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473 затверджено «Зміни до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників». За результатами останньої 
атестації не атестованих та умовно атестованих викладачів немає.

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Для проведення навчально-виховного процесу училище забезпечене 
необхідними будівлями. Загальна площа приміщень складає 8504,0 м2, площа 
навчально-лабораторних приміщень -  4569,0 м2.
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Навчально-виховний процес в Білгород-Дністровському медичному училищі 
забезпечений власним аудиторним фондом, приміщеннями для педагогічного 
персоналу, службовими та допоміжними приміщеннями. Усі приміщення 
відповідають санітарно-технічним та протипожежним вимогам і забезпечують якісну 
підготовку фахівців усіх спеціальностей.

В училищі є оригінал санітарного паспорту, завірений печаткою органу 
державного санітарного нагляду.

Розрахунок забезпеченості навчальними площами показує, що на одну особу 
припадає 10,13 кв.м. загальної площі.

Забезпеченість студентів гуртожитком складає 77,7% від потреби (норматив
70%).

В училищі та першому поверсі гуртожитку розташовані адміністративні 
приміщення.

В училищі розміщені актова зала, бібліотека з читальною залою , спортивна 
зала ,тренажерний зал , спортивний майданчик . В гуртожитку розміщені читальна 
зала та кабінет відпрацювання практичних навичок, які працюють до 21 години.

Лекційні аудиторії, навчальні кабінети, що забезпечують навчальний процес 
спеціальності, естетично оформлені, обладнані сучасними новими меблями, наочним 
приладдям, необхідним технічним устаткуванням.

Оформлення кабінетів відповідає їх профілю, наочність усіх кабінетів виконана 
державною мовою.

Технічний стан навчальних кабінетів та лабораторій відповідає санітарно- 
гігієнічним нормам техніки безпеки. Навчальні приміщення паспортизовані.

Наявні приміщення відповідають санітарним нормам і правилам, державним 
будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних 
закладів», що затверджено наказом Держкоммістобудування України від 27.06.1996 р. 
№ 117.

Експертній комісії були подані документи про відповідність наявних приміщень 
та матеріально-технічної бази навчального закладу , встановленим вимогам 
провадження освітньої діяльності:

- санітарні паспорти;
- висновки органів пожежно-технічного нагляду.
Згідно з навчальним планом спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” 

училище має всі необхідні кабінети для дисциплін гуманітарної, соціально- 
економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Для забезпечення навчального процесу зі спеціальності 5.12010102 “Сестринська 
справа” в училищі функціонує 36 кабінетів із дисциплін гуманітарної, соціально- 
економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Училище укомплектовано 34 сучасними персональними комп’ютерами, 
сканерами, 5 копіювальними апаратами, 3 мультимедійними проекторами,
7 ноутбуками, 7 телевізорами, 5 БУВ-плеєрами, музичним центром та магнітофоном.

Забезпечення до клінічних кабінетів формується згідно з вимогами освітньо- 
професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого 
спеціаліста «медична сестра».
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Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів складає 7 (норматив 6).
У розпорядженні викладачів та студентів глобальна мережа Інтернет, прикладні 

програми: MS office ХР, MS WORD, MS EXCEL, MS ACCESS, які дозволяють 
розробляти документи, проводити обчислення, створювати бази даних.

Училище має власну бібліотеку, загальний бібліотечний фонд якої складає 48641 
примірників навчальних та наукових видань, з яких 22732 примірник спеціальної 
літератури 1998 -  2015 років видання.

Перевірка відомостей про забезпечення студентів підручниками, навчальними 
посібниками, що містяться у власній бібліотеці училища свідчить про те, що така 
забезпеченість становить 100%.

Студенти та викладачі училища користуються читальною залою на 50 посадкових 
місць. Співвідношення посадкових місць у власній читальній залі училища до 
загального контингенту студентів становить 9% (норматив-3%).

Читальна зала училища забезпечена 8 фаховими періодичними виданнями 
(норматив-2)

Проводиться робота щодо оновлення та поповнення бібліотечного фонду 
електронних видань, банку даних методичних матеріалів, розроблених викладачами 
училища.

6. Організаційне та навчально-методичне 
забезпечення навчально-виховного процесу

Структура управління і контролю за навчально-виховним процесом визначається 
відповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах та головних завдань діяльності училища.

В училищі створені предметні комісії, які безпосередньо здійснюють навчально- 
методичне забезпечення навчального процесу згідно з вимогами освітньо-професійної 
програми зі спеціальності.

Еолови предметних комісій та їх склад щорічно затверджуються наказом 
директора.

Організація і контроль за навчально-виховним процесом в училищі здійснюються 
відповідно до планів роботи всіх структурних підрозділів та -планів внутрішньо 
училищного контролю.

Ерафік навчального процесу складається на кожний рік і затверджується 
директором.

Навчально-методичне забезпечення є невід’ємною частиною навчального процесу 
і складається з:

- освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, в тому числі освітньо- 
кваліфікаційної характеристики фахівця з варіативною компонентою;

- освітньо-професійної програми зі спеціальності, в тому числі освітньо- 
професійної програми зі спеціальності з варіативною компонентою;

- навчального плану, затвердженого в установленому порядку;
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- навчально-методичних комплексів для кожної навчальної дисципліни
навчального плану.

Навчально-методичне забезпечення дисциплін обговорюється та затверджується 
на засіданнях предметно-циклових комісій. З метою підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу викладачі систематично займаються поповненням та 
вдосконаленням комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Питання організаційно-методичного забезпечення навчального процесу і 
успішності студентів постійно обговорюється на засіданнях педагогічної ради, 
предметно-циклових комісій, методичних семінарах, засіданнях студентської ради.

Експертна комісія при перевірці організаційного та навчально-методичного 
забезпечення навчально-виховного процесу встановила таке:

- графік навчального процесу та розклад занять академічних груп є в 
наявності, своєчасно розроблені та затверджені директором училища;

випускаючі предметно-циклові комісії з терапевтичних дисциплін, акушерсько- 
педіатричних, хірургічних та вузьких клінічних дисциплін координують свою 
діяльність з предметно-цикловими комісіями фундаментальних та професійно 
орієнтованих дисциплін , соціально-економічних та гуманітарних , загальноосвітньої 
підготовки згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо- 
професійної програми підготовки фахівців;

- студенти училища забезпечені підручниками та навчальними посібниками з 
дисциплін навчального плану спеціальності на 100% (з яких українською 
мовою 96%);

- навчальні і робочі навчальні програми дисциплін в наявності (100%);
- плани семінарських, практичних занять, завдання до лабораторних робіт в 

наявності (100%);
- методичні вказівки і тематики контрольних робіт в наявності (100%);
- пакети контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін гуманітарної, 

природничо-наукової, професійної та практичної підготовки в наявності 
(100%);

- наскрізна програма та методичні вказівки з усіх видів практики в наявності
(100%);

- дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів в наявності (у тому 
числі з використанням інформаційних технологій) (100%);

- критерії оцінювання знань і вмінь студентів є в наявності.
Методичне забезпечення з розрахунку один комплект методичних матеріалів з 

кожної дисципліни на одного студента складає 100%.
Чисельність викладачів постійного складу, які займаються вдосконаленням 

навчально-методичного забезпечення, становить 100%, що відповідає нормативам.
Педагогічні працівники училища разом зі студентами займаються науково- 

пошуковою діяльністю, щорічно проводяться науково-практичні конференції, 
переможці яких беруть участь в наступних турах обласних олімпіад за фахом.

У Білгород-Дністровському медичному училищі сформовано чітку систему 
виховної роботи , яка орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечити 
розвиток, збагачення і збереження національної культури й природного середовища,
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формування морально-етичної готовності студентів до виконання своїх професійних 
обов’язків.

Педагогічний колектив училища працює над реалізацією таких напрямків 
виховної роботи:
- створення умов для зміцнення здоров’я студентів, ведення ними здорового способу 

життя;
- плекання у студентів історичної пам’яті, національної свідомості та самосвідомості, 

гідності та гордості;
- виховання у студентів високих моральних якостей, етичних, духовних цінностей, 

принципів народної та загальнолюдської моралі, милосердя;
- формування у студентів патріотизму, високого громадянського широкого 

політичного кругозору, участі у громадському житті, наслідування та збереження 
народних традицій;

- виховання високої правосвідомості, правової культури студентів, формування 
поваги до Конституції України;

- формування у студентів економічної, екологічної, художньо-естетичної культури, 
готовності пізнавати і засвоювати естетично-духовні скарби рідного та інших 
народів;

- виховання працелюбності, пошани до професійної праці, поваги до фізичної та 
розумової праці, активної і творчої трудової діяльності, формування професійної 
майстерності.

Виховна робота в училищі проводиться згідно до Річного плану виховної роботи 
училища, Виховного плану структурних підрозділів, Плану методичного об’єднання 
керівників груп, Плану студентських об’єднань.

7. Якість підготовки і використання випускників

Контрольні вимірювання залишкових знань студентів
Під час акредитаційної експертизи експертною комісією були проведені 

контрольні вимірювання залишкових знань студентів з основних дисциплін циклів 
гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної 
підготовки.

Контрольні вимірювання залишкових знань студентів училища з циклу дисциплін 
гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної 
підготовки були проведені у 5 групах III та IV курсів, в яких взяли участь 146 
студентів .

Комплексні контрольні роботи з дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, 
природничо-наукової, професійної та практичної підготовки фахівців було проведено 
та перевірено в присутності експертної комісії.

За результатами вимірювань залишкових знань студентів:
- з циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»,
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» ,
«Історія України»
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- загальна успішність складає 100% (норматив -90%, самоаналіз -100%) якість -  
56,8 % (норматив - 50%, самоаналіз -  56,8 %).

- з циклу дисциплін природничо-наукової підготовки:
«Основи екології та профілактичної медицини»,
«Анатомія людини»,
«Мікробіологія» ,

загальна успішність -  100% (норматив - 90%, самоаналіз -  100 %), якість -  55,4 % 
(норматив - 50%, самоаналіз -  55,4 %).

Контрольні вимірювання залишкових знань студентів спеціальності 5.12010102 
«Сестринська справа» з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки 
«Медсестринство в педіатрії»,
«Медсестринство у внутрішній медицині»
«Медсестринство в інфектології»,
«Медсестринство в хірургії»,
«Основ медсестринства»

проведені на III- IV курсах. Успішність складає 100% (норматив - 90%, самоаналіз -  
100%), якісний показник -  65,3 % (норматив - 50%, самоаналіз -  65,3 %).

Загальна успішність за результатами експертної перевірки рівня підготовки 
студентів училища спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» із циклів 
дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та 
практичної підготовки складає 100 % (за результатами самоаналізу -  100 % , 
розбіжність 0 %), якісний показник -  57,5% (за результатами самоаналізу -  59,2%, 
розбіжність -  1,7 %).

Аналіз результатів перевірки залишкових знань студентів з циклів дисциплін 
гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної 
підготовки свідчить про те, що студенти училища засвоїли матеріал навчальної 
програми, володіють обсягом теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для 
вирішення реальних завдань у роботі молодшого спеціаліста «медична сестра», 
достатньо професійно виконують практичні завдання зі спеціальних дисциплін. 
Результати експертизи дають підстави для висновку про відповідність рівня знань 
студентів державним вимогам.

Зведені результати контрольних вимірювань залишкових знань студентів надані у 
додатку 1 , додатку 2.

У навчальному закладі ведеться облік працевлаштування випускників.
Білгород-Дністровське медичне училище уклало договори з Одеським 

національним університетом ім.І.І.Мечникова, Одеським національним медичним 
університетом , Уманьським Державним педагогічним Університетом ім.. П. Тичини , 
Харьківським Національним фармацевтичним університетом , Миколаївським 
політехнічним інститутом ,згідно з якими випускники училища мають можливість 
продовжити навчання для здобуття освіти наступного рівня акредитації.

Училище плідно працює з питань розподілу своїх випускників і щороку отримує 
відповідні замовлення, а також позитивні відгуки від підприємств та організацій 
різних форм власності про роботу випускників училища, що вказують на ділові і 
професійні якості фахівців. Випускники училища проявляють себе з позитивної
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сторони, здібними і сумлінними, достатньо підготовленими до виконання покладених 
на них обов'язків.

Адміністрація училища відслідковує подальше влаштування своїх випускників, 
постійно підтримує з ними зв'язок і допомагає у вирішенні питань подальшого 
навчання та працевлаштування.

Якість звітів про виробничу практику
Практичне навчання проводиться згідно з навчальним планом у термін, 

передбачений графіком навчального процесу.
Організація практик здійснюється відповідно до "Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України", затвердженого наказом № 93 
Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 р. та згідно з "Наскрізною 
програмою практики", розглянутою на засіданні циклової комісії з терапевтичних, 
акушерсько-педіатричних, хірургічних і спеціальних клінічних дисциплін та 
затвердженою директором училища.

Тривалість навчальної практики студентів відповідає освітньо-професійній 
програмі: виробнича практика 2 тижні.

Наскрізна програма практики передбачає проведення навчальної та 
переддипломної практики на базі лікувальних закладів, що являються базами 
практики.

Переддипломна практика студентів спеціальності 5.12010102 «Сестринська 
справа» становить шість тижнів.

Експертною комісією перевірено 20% звітів студентів третього курсу 
спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» про виробничу практику (всього 17 
звітів) та 20% звітів випускників про переддипломну практику (всього 18 звітів).

Розбіжність між оцінками закладу освіти та оцінками експертної перевірки звітів 
про виробничу практику становить 0,2 бала.

Розбіжність між оцінками закладу освіти та оцінками експертної перевірки звітів 
про переддипломну практику випускників становить 0,2 бала.

Дані про якість звітів про виробничу та переддипломну практики надані 
відповідно у додатках За, 36.

Голова комісії О.І.Сміян 13



Експертні висновки про діяльність спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа»

8. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення

Відповідно до порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією , її 
теріторіальними органами затверженного постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. 
№550 та згідно листа Білгород-Дністровської обєднаної державної фінансової інспекції 
«Повідомлення про проведення ревізії №840-61/702від12.06.2013р» ревізію проведенно з 
27.06.2013р. по 20.09.2013р

У висновках та пропозиціях комісією рекомендовано:

№
п/п

Недолік Примітка

1 2 3

1.
Покриття за рахунок загального фонду бюджету видатків 
спеціального фонду

Усунуто під час ревізії в 
повному обсязі

2.
Необгрунтовані видатки на сплату обов’язкових внесків до 
державних цільових фондів

Усунуто під час ревізії в 
повному обсязі

3. Пепеплата на харчування студентам-сиротам.
Усунуто під час ревізії в 
повному обсязі

4.
Необгрунтованне надання категорії викладачам , що 
призвело до переплати.

Усунуто під час ревізії в 
повному обсязі

5. Необгрунтованне надання премій працівникам училища.
Усунуто під час ревізії в 
повному обсязі

Відповідно до наказу територіальної державної інспекції з питань праці в Одеський області 
від 31.10.2013р. №210 була проведенна перевірка з питань додерження законадавства про працю

№
п/п

Недолік Примітка

1. Не проводиться облік надурочних годин кожного працівника Усунуто
2. Вдсутній журнал обліку працівників , ознайомленних зі своїми 

правами та обовязками
Усунуто

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2014 року №08.01- 
10437 відповідною моніторинговою групою в період із 26 по 31 травня 2014 року було проведено 
моніторинг стану навчально- методичної роботи Білгород-Дністровського медичного училища.

У висновках та пропозиціях моніторинговою групою рекомендовано:
№
п/п

Рекомендації Примітка

1 3 6

1.
Продовжувати роботу з вивчення та впровадження Галузевих стандартів 
вищої медичної освіти.

виконано

2. Оновлювати щорічно склад приймальної комісії не менше як на третину. виконано
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3.
Удосконалювати навчально-методичне забезпечення практичних занять 
та позааудиторної самостійної роботи студентів з дисциплін на 
паперових та електронних носіях.

виконано

4.
Працювати над створенням електронної бібліотеки з усіх навчальних 
дисциплін, забезпечивши можливість кожного студента користуватися її 
ресурсами.

виконано

5. Привести у відповідність до нормативних вимог робочі програми 
навчальних дисциплін. виконано

6.
Оптимізувати кількісний склад викладачів предметних (циклових) 
комісій з фундаментальних та професійно-орієнтовних дисциплін-та 
вузьких клінічних дисциплін.

виконано

7. Запровадити облік щоденної вичитки годин за місяцями згідно з 
розкладом та навчальними журналами (форма 2).

виконано

8. Удосконалити систему ведення та контролю академічних журналів. виконано

9. Вести журнали обліку екзаменаційних та залікових відомостей. виконано

10.
Удосконалити заходи щодо покращення якості знань студентів та 
розглядати їх на засіданні педагогічної ради з визначенням 
відповідальних та конкретних термінів виконання.

виконано

11 Підвищити дієвість та результативність директорського контролю рівня 
знань студентів. виконано

12 Запровадити рейтингову систему оцінки діяльності педагогічних 
працівників виконано

13 Постійно працювати над покращенням динаміки якісного та вікового 
складу викладачів. виконано

14 Запровадити проведення підсумкових конференцій за результатами 
переддипломної практики.

виконано

15
Популяризувати навчально-дослідницьку та пошукову роботу серед 
студентської молоді шляхом створення на базі діючих гуртків наукового 
товариства.

виконано

16

Активізувати роботу педагогічного колективу з представлення 
педагогічних напрацювань до рівня кваліфікаційних категорій та 
педагогічних звань викладачів: випуск підручників з грифом 
Міністерства охорони здоров’я України, посібників, апробація 
педагогічного досвіду на обласному рівні, публікації статей викладачів у 
наукових та фахових журналах, матеріалах конференцій різних рівнів.

виконано

17

Доукомплектувати матеріально-технічну базу кабінетів доклінічної 
практики предметами догляду за пацієнтами, фантомами для виконання 
підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій, 
анатомічними муляжами, акушерськими та гінекологічними фантомами.

залежно від 
фінансування

18
Запланувати за кошторисом придбання сучасної комп’ютерної та 
мультимедійної техніки для читального залу, комп’ютерних та 
навчальних класів.

залежно від 
фінансування
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19 Продовжити поповнення бібліотечного фонду Училища загальною та 
спеціальною літературою відповідно до нових програм з дисциплін.

виконано

20 Розширити інформаційний простір веб-сайту Училища, передбачивши
виконано

9. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності в Білгород- 
Дністровському медичному училищі базується на основі нормативних та правових 
документах, що регулюють діяльність вищих навчальних закладів України: «Про 
освіту», «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України, накази 
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, 
європейські стандарти та рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості у 
вищих навчальних закладах, Положення про Білгород-Дністровське медичне училище, 
Положення про критерії оцінювання знань студентів Білгород-Дністровського 
медичного училища, Засоби діагностики якості вищої освіти.

Основними стратегічними напрямками забезпечення якості підготовки фахівців в 
училищі є:

- вдосконалення змісту навчальних дисциплін та навчальних планів з 
урахуванням професійної спрямованості їх викладання та актуальних проблем 
функціонування та розвитку медичних та фармацевтичних закладів України;

- формування у викладачів училища високого науково-теоретичного, методичного 
і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу: 
визначення якості методичного забезпечення навчальної дисципліни, компетенції та 
відповідності фахового рівня викладача, який забезпечує її викладання; застосування у 
процесі навчання ролевих та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, 
тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки студентів; розроблення 
та вдосконалення навчально-методичних пакетів для самостійної позааудиторної 
роботи студентів з використанням віртуально-тренінгових електронних технологій 
навчання; розробка дистанційних елементів навчання з профільних дисциплін 
спеціальності на основі інформаційних і комунікаційних Інтернет-технологій;

- активізація науково-практичної діяльності училища : організація діяльності 
студентів щодо підготовки до фахових науково-практичних конференцій, що 
проводяться в рамках роботи циклових комісій; керівництво діяльністю студентів під 
час їх участі у предметних олімпіадах та фахових конкурсах;

виховання студентської молоді: організація роботи студентського
самоврядування, гуртків, секцій, надання допомоги студентам у вирішенні питань 
щодо умов навчання, розвитку студентської творчості, спортивних досягнень; 
формування принципів не сумісних з явищами корупції академічної нечесності, 
списування, плагіату тощо; формування у студентської молоді високої патріотичної 
свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги 
до державних символів України;

- соціальний розвиток училища: створюються умови для усвідомленого
професійного самовизначення студентів відповідно до їх здібностей; налагодження
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ділових зв’язків із закладами охорони здоров’я, щодо практичної підготовки та 
працевлаштування студентів; участь студентів у моніторингових процесах 
(опитування студентів) в училищі тощо;

- розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази училища: організація робіт 
із впровадження комп’ютерних навчальних програм у навчальний процес, їх 
самостійна розробка; продовження придбання електронних носіїв з різноманітною 
навчальною інформацією; оновлення бібліотечного фонду училища;

- профорієнтаційна робота: організація зустрічей з випускниками шкіл;
проведення Дня відкритих дверей; профорієнтаційна робота викладачів у навчальних 
закладах Одеської області; розміщення інформації на офіційному сайті училища, в 
пресі та регіональному телебаченні.

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності Білгород- 
Дністровського медичного училища -  це система постійного вдосконалення та 
оновлення професійної підготовки фахівців, моніторингу якості знань, оновлення 
змістовної компоненти навчальної діяльності, освоєння нових методів та прийомів 
навчально-виховної діяльності.

На підставі проведеної експертизи експертна комісія дійшла висновків:
1. Білгород-Дністровське медичне училище надає освітні послуги, пов’язані з 

одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з 
галузі знань “Медицина” за спеціальністю 5.12010102 “Сестринська справа” згідно з 
ліцензією (ліцензійний обсяг -  90 осіб).

2. Засновницькі документи, ліцензія, сертифікати акредитацій спеціальностей 
Білгород-Дністровського медичного училища представлені в повному обсязі і 
відповідають вимогам чинного законодавства.

3. Аналіз показників формування контингенту студентів навчального закладу 
свідчить про те, що прийом студентів на навчання за спеціальністю
5.12010102 “Сестринська справа” здійснюється згідно з ліцензованим обсягом.

4. Складові галузевих стандартів -  освітньо-кваліфікаційна характеристика та 
освітньо-професійна програма (в т.ч. варіативні компоненти), навчальний план 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за 
спеціальністю 5.12010102 “Сестринська справа” затверджені в установленому порядку 
та відповідають діючим державним стандартам та вимогам змісту підготовки 
молодших спеціалістів медичних сестер.

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу спеціальності
5.12010102 “Сестринська справа” відповідає встановленим вимогам та даним звіту 
про самоаналіз. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які працюють в 
училищі за основним місцем роботи та викладають лекційні години дисциплін 
гуманітарної та соціально-економічної підготовки становить 65,5% від кількості годин 
циклу; дисциплін природничо-наукової підготовки -  31,6%; дисциплін професійно- 
практичної підготовки -  64,8% (норматив-25%).

10. Загальні висновки і пропозиції
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6. Стан матеріально-технічної бази училища відповідає вимогам підготовки 
спеціалістів у сучасних умовах. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 
студентів складає 7 місць (норматив - 6). Співвідношення посадкових місць у власній 
читальній залі училища до загальної чисельності студентів складає 9,0 (норматив-3).

Розрахунки здійснено для максимально можливого контингенту студентів, 
обчисленого виходячи з ліцензованого обсягу прийому та строку навчання.

7. Стан організаційного та навчально-методичного забезпечення навчально- 
виховного процесу відповідає нормативам показників діяльності вищого навчального 
закладу першого рівня акредитації. Забезпечення дисциплін навчального плану 
спеціальності навчально-методичними комплексами, підручниками та навчальними 
посібниками складає 100%.

8. Загальна успішність за результатами експертної перевірки рівня підготовки 
студентів медичного училища спеціальності 5.12010102 “Сестринська справа” 
складає 100 % (норматив -  90%), якісний показник -  57,5% (норматив -  50%). 
Показники рівня знань, виявлених за результатами виконання контрольних завдань, 
свідчать про відповідність рівня підготовки фахівців державним стандартам освіти.

9. Таблиця відповідності показників діяльності Білгород-Дністровського 
медичного училища з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю
5.12010102 “Сестринська справа” ліцензійним умовам та критеріям акредитації 
додається .

Експертна комісія вважає за необхідне висловити також зауваження, які не 
впливають на рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки 
фахівців:

1. Продовжити комплектування бібліотечного фонду підручниками та 
навчальними посібниками з грифом Міністерства освіти і науки України; а також 
поповнювати та оновлювати бібліотечний фонд електронних видань зі спеціальності
5.12010102 «Сестринська справа»,

2. Випускаючим предметно-цикловим комісіям відділення «Сестринська справа» 
продовжити роботу з удосконалення власних методичних розробок, вказівок, 
рекомендацій до самостійної роботи студентів

3. Удосконалити роботу зі створення електронних варіантів методичних 
рекомендацій для виконання контрольних робіт та підготовки до екзаменаційних сесій 
студентів.

4. Постійно оновлювати оснащення і обладнання навчальних кабінетів училища.
5. Викладачам училища збільшити кількість відеоматеріалів, навчальних та 

контролюючих програм.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів Білгород-Дністровського 
медичного училища та перевірки результатів діяльності на місці, експертна комісія 
дійшла висновку, що програма освітньої діяльності, кадрове, методичне та 
матеріально-технічне забезпечення підготовки молодших спеціалістів за 
спеціальністю 5.12010102 “Сестринська справа” галузі знань 1201 «Медицина» з 
ліцензованим обсягом 90 осіб у Білгород-Дністровському медичному училищі
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відповідають встановленим вимогам до названого рівня навчальної підготовки і 
можуть забезпечити державну гарантію якості освіти. Спеціальність 5.12010102 
“Сестринська справа” може бути акредитована за першим рівнем, з ліцензійним 
обсягом 90 осіб денної форми навчання.

Голова експертної комісії,
Доктор медичних наук , 
професор,
завідувач кафедри педіатрії 
післядипломної освіти з курсами

Сумського державного 
медичного університету

Член експертної комісії 
Викладач вищої категорії, 
викладач методист,
Голова циклової комісії 
«Сестринська

пропедевтики педіатрії та дитячих інфекцій О.І. Сміян

справа» Черкаського медичного коледжу

Член експертної комісії
Викладач вищої категорії,викладач методист
Голова терапевтичної
циклової комісії
Одеського базового медичного училища .

Н.С. Белецька

28 січня 2016р.

З експертними висновками ознайомлений

В.Д. Кірсей
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Додаток 1
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

результатів виконання експертних контрольних робіт студентами 
спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» Білгород-Дністровського медичного училища
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осіб % осіб % осіб % осіб %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки

Історія
України

Сестринськ 
а справа 

5.12010102

ІІІ-А зо ЗО 100 - - 15 50 15 50 - - 100 50,0 100 50.0
ІИ-Б 29 29 100 2 6,9 13 44,8 14 48,3 - - 100 51,7 100 55,2

Іноземна 
мова (за 

проф. 
спрям.)

IV-А 29 29 100 1 3,4 14 48,3 14 48,3 - - 100 51,7 100 51,8

ІУ-Б 29 29 100 2 6,9 15 51,7 12 41,4 - - 100 58,6 100 59,3
ІУ-В 29 29 100 1 3,4 16 55,2 12 41,4 - - 100 58,6 100 60,0

Українська 
мова (за 

проф. 
спрям.)

IV-А 29 29 100 2 6,9 15 51,7 12 41,4 - - 100 58,6 100 59,3

ІУ-Б 29 29 100 3 ю ,

3
14 48,3 12 41,4 - 100 58,6 100 59,3

ГУ-В 29 29 100 4 13,
8

13 44,8 13 41,4 - - 100 58,6 100 60,0

Всього за циклом 8 233 233 100 15 6,4 115 49,4 103 44,2 - - 100 55,4 100 56,9
3 циклу природничо-наукової підготовки

Анатомія
людини

Сестринськ 
а справа 

5.12010102

ІІІ-А з о з о 100 - - 15 50,0 15 50,0 - - 100 50,0 100 53,3
ІИ-Б 29 29 100 1 3,4 14 48,3 14

00 - - 100 51,7 100 55,2
Мікробіоло
гія

ІІІ-А з о з о 100 1 3,3 14 46,7 14 46,7 1 з , з 9 6 ,7 50,0 100 53,3
ІІІ-Б 29 29 100 3 10,

3
12 41,4 14 48,3 100 51,7 100 55,1

Основи 
екології та

ГУ-А 29 29 100 - - 15 51,7 14 48,1 - - 100 51,7 100 51,8
ІУ-Б 29 29 100 1 3,4 16 55,2 12 41,4 - - 100 58,6 100 59,3



проф. мед. ІУ-В 29 29 100 3 ю ,
3

13 48,3 12 41,4 - - 100 58,6 100 60,0

Всього за циклом 7 205 205 100 9 4,4 100 48,8 95 46,3 1 0,5 99,5 53,2 100 55,4

3 циклу професійної та практичної підготовки
ККР з фахових дисциплін

Основи
медсесгринс

тва

Сестринськ 
а справа 

5.12010102

ІИ-А ЗО зо 100 - - 18 60,0 12 40,0 - - 100 60,0 100 63,3

ІІІ-Б 29 29 100 2 6,9 16 55,2 11 37,9 - 100 62,1 100 65,5

Мед сестрин 
ство в 

хірургії

IV-А 29 29 100 о3 ю,
3

17 58,6 9 31,0 - 100 68,9 100 70,4

ІУ-Б 29 29 100 2 6,9 17 58,6 10 34,5 - - 100 65,5 100 66,7
ІУ-В 29 29 100 4 із ,

8
16 55,2 9 31,0 - 100 68,2 100 70,0

Медсестрин 
ство в 

педіатрії

IV-А 29 29 100 1 3,4 18 62,1 10 34,5 - - 100 65,5 100 66,7
Е/-Б 29 29 100 1 3,4 18 62,1 10 34,5 - - 100 65,5 100 66,7
IV-В 29 29 100 1 3,4 19 65,5 9 31,0 - - 100 68,9 100 70,0

Медсестрин 
ство у 

внутрішній 
медицині

IV-А 29 29 100 2 6,9 17 58,6 10 34,5 - - 100 65,5 100 66,7

ГУ-Б 29 29 100 оД ю ,
о3

17 58,6 9 31,0 - 100 68,9 100 70,4

Г/-В 29 29 100 2 6,9 17 58,6 10 34,5 - - 100 65,5 100 66,7
Медсестрин 

ство в
інфектології

IV-А 29 29 100 - - 15 51,7 14 48,3 - - 100 51,7 100 51,8
ІУ-Б 29 29 100 - - 17 58,6 12 41,4 - - 100 58,6 100 59,3
IV-В 29 29 100 1 3,4 16 55,2 12 41,4 - - 100 58,6

оо

60,0
Всього за циклом 14 407 407 100 22 5,4 238 58,5 147 36,1 1 0,1 100 63,8 99,9 65,3
Всього за спеціальністю 29 845 845 100 46 5,4 453 53,7 345 40,8 1 0,1 100 57,5 99,9 59,2

олова експертної комісії

Експерт

Директор /А**-

О.І. Сміян

л.п. Бразалій

в.д. Кірсей



Додаток 2

Порівняльна характеристика
виконання комплексних контрольних робіт за результатами самоаналізу та акредитаційної експертизи на 

спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» Білгород-Дністровського медичного училища

Назва дисципліни Група Самоаналіз Група Акредитацій на експертиза Відхилення
Всьог

о
студе
нтів,
осіб

Всього 
писали 
, осіб

Абсол. 
успішн 
ість, %

Якіс. 
покази 
ик, %

Всього 
студенті 

в, осіб

Всього
писали,

осіб

Абсол.
успішніст

ь,%

Якіс.
показник,

%

Абсол. 
успішніс 

ть, %

Якіс. 
показни 

к, %

3 циклу гуманіта рної і соціально-економічної підготовки
Історія України ІІІ-А ЗО ЗО 100 50,0 ІІІ-А зо зо 100 50,0 100 -

III-Б 29 29 100 55,2 ІІІ-Б 29 29 100 51,7 100 3,5
Іноземна мова (за 
проф. спрям.)

IV-А 27 27 100 51,8 IV-А 29 29 100 51,7 100 0,1
ІУ-Б 28 27 100 59,3 ІУ-Б 29 29 100 58,6 100 0,7
ІУ-В ЗО ЗО 100 60,0 ІУ-В 29 29 100 58,6 100 1,4

Українська мова (за 
проф. спрям.)

IV-А 27 27 100 59,3 IV-А 29 29 100 58,6 100 0,7
ІУ-Б 28 27 100 59,3 ІУ-Б 29 29 100 58,6 100 0,7
ІУ-В ЗО ЗО 100 60,0 ІУ-В 29 29 100 58,6 100 1,4

Всього за циклом 8 229 227 100 56,9 8 233 233 100 54,8 100 М
3 циклу природничо-наукової підготовки

Анатомія людини ІІІ-А ЗО ЗО 100 53,3 ІІІ-А ЗО зо 100 50,0 100 3,3
ІІІ-Б 29 29 100 55,2 ІІІ-Б 29 29 100 51,7 100 3,5

Мікробіологія ІІІ-А ЗО ЗО 100 53,3 ІІІ-А зо зо 100 50,0 100 3,3
ІІІ-Б 29 29 100 55,1 ІІІ-Б 29 29 100 51,7 100 3,4

Основи екології та 
проф. мед.

ІУ-А 27 27 100 51,8 IV-А 29 29 100 51,7 100 од
ІУ-Б 28 27 100 59,3 ГУ-Б 29 29 100 58,6 100 0,7
IV-В ЗО ЗО 100 60,0 ІУ-В 29 29 100 58,6 100 1,4

Всього за циклом 7 203 202 100 55,4 7 205 205 100 53,1 100 2,3



З циклу професійної та практичної підготовки
О снови
м едсестринства

I I I -А ЗО ЗО 100 6 3 ,3 II 1-А з о з о 100 6 0 ,0 100 3 ,3
ІІІ-Б 2 9 29 100 6 5 ,5 ІІІ-Б 2 9 2 9 100 62 ,1 100 3 ,4

М едсестринство в 
хірургії

ІУ-А 2 7 2 7 100 7 0 ,4 ІУ-А 2 9 2 9 100 6 8 ,9 100 1,5
ІУ-Б 2 8 2 7 1 0 0 6 6 ,7 ІУ-Б 2 9 2 9 100 6 5 ,5 100 1,2
ІУ-В ЗО ЗО 1 0 0 7 0 ,0 ІУ-В 2 9 2 9 100 6 8 ,2 100 1,8

М едсестринство в 
педіатрії

ІУ-А 2 7 2 7 100 6 6 ,7 ІУ-А 2 9 2 9 100 6 5 ,5 100 1,2
ІУ-Б 2 8 2 7 1 0 0 6 6 ,7 ІУ-Б 2 9 2 9 100 6 5 ,5 100 1,2
ІУ-В ЗО ЗО 1 0 0 7 0 ,0 ІУ-В 2 9 2 9 100 6 8 ,9 100 1,1

М едсестринство у 
внутріш ній медицині

ІУ-А 2 7 2 7 100 6 6 ,7 ІУ-А 2 9 2 9 100 6 5 ,5 100 1,2
ІУ-Б 2 8 2 7 1 0 0 7 0 ,4 ІУ-Б 2 9 2 9 100 6 8 ,9 100 1,5
ІУ-В ЗО ЗО 1 0 0 6 6 ,7 ІУ-В 2 9 2 9 100 6 5 ,5 100 1,2

М едсестринство в 
інфектологіі

ІУ-А 2 7 2 7 100 5 1 ,8 ІУ-А 2 9 2 9 100 5 1 ,7 100 0,1
ІУ-Б 2 8 2 7 1 0 0 5 9 ,3 ІУ-Б 2 9 2 9 100 5 8 ,6 100 0 ,7
ІУ-В ЗО ЗО 100 6 0 ,0 ІУ-В 2 9 2 9 100 5 8 ,6 100 1,4

Всього за циклом 14 399 395 100 65,3 14 407 407 100 63,8 100 1,6
Всього за 29 

спеціальністю 831 8 2 4 100 59,2 29 845 845 100 57,5 100
і

1,7
________

Голова експертної комісії 0.1. Сміян

Експерт Л.І Бразалій

Директор В.Д. Кірсей



Додаток За

Білгород-Дністровське медичне училище 
Підсумки оцінювання експертами звітів про переддипломну практику 

Випускників 2014-2015 навчального року 
Спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа»

№
п/п

Курс
Група

Спеціальність Прізвище ., ініціали 
студента

№ залікової 
книжки

База практики Оцінки

На захисті 
звіту

За експертною 
перевіркою

1 IV -А 5.12010101
«Лікувальна

справа»

Дулоглу Л.І. 02-23/1053
КЗ «Білгород-Дністровська 
центральна районна 
лікарня»

4 (добре) 4 (добре)
2 IV -А Анастасьева О.М. 02-23/1047 5 (відмінно) 5 (відмінно)
од IV-А Козлова С.Г. 02-23/1059 3 (задовільно) 3 (задовільно)
4 IV -А Райлян Т.П 02-23/1069 4 (добре) 4 (добре)
5 IV -А Іскімжи І.С. 02-23/1055

КУ «Білгород- 
Дністровська 
міськрайонна 

багатопрофільна лікарня»

3 (задовільно) З(задовільно)
6 IV -Б Тодорова М.К. 02-23/1072 4 (добре) 4 (добре)
7 IV -Б Заболотня Л.В. 02-23/1089 4 (добре) З(задовільно)
8 IV -Б Власенко К.В. 02-23/1080 4 (добре) 3 (задовільно)
9 IV -Б Малярова М.О. 02-23/1101 3 (задовільно) 3 (задовільно)
10 IV -Б Узварик Г.П. 02-23/1106 4 (добре) 3 (задовільно)
11 IV -Б Дімова А.Г. 02-23/1086 5 (відмінно) 5 (відмінно)
12 IV -Б Колос М.С. 02-23/1096 4 (добре) 4 (добре)
13 IV -В Якімова І.А. 02-23/1133

КУ «Білгород- 
Дністровська 
міськрайонна 

багатопрофільна лікарня»

5 (відмінно) 5 (відмінно)
14 IV -В Чебан Г.В. 02-23/1128 3 (задовільно) 3 (задовільно)
15 IV -В Янєва О.В. 02-23/1135 5 (відмінно) 5 (відмінно)
16 IV -В Станєва Я.А. 02-23/1117 3 (задовільно) З(задовільно)
17 IV -В Ікім В.А. 02-23/1108 5 (відмінно) 5 (відмінно)
18 IV -В Мельник А.О. 02-23/1110 4 (добре) 4 (добре)
Середній бал 4,0 3,8
Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) - 0,2 бала

VГ олова експертної комісії 
Директор училища

О.І. Сміян 
В.Д. Кірсей



Додаток 36

Білгород-Дністровське медичне училище 
Підсумки оцінювання експертами звітів про виробничу практику

2014-2015 навчального року
________Спеціальність 5.12010102 «Сестринська справа»

№
п/п

Курс
Група

Спеціальність Прізвище ініціали 
студента

№ залікової 
книжки

База практики Оцінки

На захисті 
звіту

За експертною 
перевіркою

1 ІІІ-А 5.12010101
«Сестринська

справа»

Букар О.М. 02-23/1265
КУ «Білгород- 
Дністровська 
міськрайонна 
багатопрофільна лікарня»

4 (добре) 4 (добре)
2 ЇІ1-А Дудник Ю.А. 02-23/1269 4(добре) 4(добре)
3 ІІІ-А Загородня Ю.А. 02-23/1270 4(добре) 3 (задовільно)
4 III-А Гуль С.Ф. 02-23/1267 4(добре) 4(добре)
5 ІІІ-А Федорова С.О. 02-23/1285 3 (задовільно) 3 (задовільно)
6 ІІІ-А Смокова Н.К. 02-23/1283 4(добре) 3 (задовільно)
7 ІИ-Б Титаренко А.К). 02-23/1313

КЗ «Білгород-Дністровська 
центральна районна 
лікарня»

5 (відмінно) 5(відмінно)
8 ІІІ-Б Чебан Ю.Я. 02-23/1288 4(добре) 4(добре)
9 ІІІ-Б Міткова А.В. 02-23/1308 5(відмінно) 5(відмінно)
10 ІІІ-Б Чорна О.М. 02-23/1317 З(задовільно) 3 (задовільно)
11 ІІІ-Б Бондар А.Ю. 02-23/1291 4(добре) 4(добре)
12 ІІІ-Б Рубаха Н.А. 02-23/1311 4(добре) 4(добре)
13 ІІІ-В Царюк К.1. 02-23/1348

КУ «Білгород- 
Дністровська 
міськрайонна 
багатопрофільна лікарня»

5(відмінно) 5 (відмінно)
14 ІІІ-В Унтіла О.М. 02-23/1345 4(добре) 4(добре)
15 ІІІ-В Онищук С.В. 02-23/1336 5(відмінно) 5(відмінно)
16 ІІІ-В Бондаренко А.А. 02-23/1323 З(задовільно) 3 (задовільно)
17 ІІІ-В Іванова Л.В. 02-23/1329 4(добре) 4(добре)
Середній бал 4,1 3,9
Розбіжність між результатами захисту та експертної перевірки (балів) - 0,2 бала

и
1 олова експертної комісії N 4 О.І. Сміян
Директор училища В.Д. Кірсей



Таблиця 1
Таблиця

відповідності показників діяльності Білгород-Дністровського медичного 
училища з підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 

5.12010102 “Сестринська справа” ліцензійним умовам 
_____________________ та критеріям акредитації_________ ____________

Показники Норматив Фактично Відхилення
1 2 3 4

1. Загальні вимоги
1.1. Концепція діяльності за 
заявленим напрямом 
(спеціальністю), погоджена з 
Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, 
обласною, Київською, 
Севастопольською міськими 
державними адміністраціями

+ + -

1.2. Заявлений ліцензований 
обсяг (денна форма 
навчання/заочна форма навчання)

90 90 -

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності
2.1. Частка науково- 
педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують 
викладання лекційних 
годин соціально-гуманітарного 
циклу дисциплін навчального 
плану спеціальності (% від 
кількості годин)

- - -

у тому числі які працюють у 
даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи

- - -

2.2. Частка науково- 
педагогічних працівників з 
науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин 
фундаментального циклу 
дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості 
годин) (за винятком військових 
навчальних дисциплін)

- - -

у тому числі які працюють у - - -



даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи
з них:
докторів наук або професорів 
(при розрахунку частки докторів 
наук або професорів дозволяється 
прирівнювати двох кандидатів 
наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної науково- 
педагогічної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 
років, а також є авторами 
(співавторами) підручників, 
навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України або 
монографій, до одного доктора 
наук або професора)

- - -

2.3. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, 
які забезпечують викладання 
лекційних годин фахових 
дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості 
годин)

- - -

у тому числі які працюють у 
даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи

- - -

з них:
докторів наук або професорів 
(при розрахунку частки докторів 
наук або професорів дозволяється 
прирівнювати двох кандидатів 
наук, доцентів, які мають стаж 
безперервної науково- 
педагогічної роботи в даному 
навчальному закладі не менше 10 
років, а також є авторами 
(співавторами) підручників, 
навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України або 
монографій, до одного доктора 
наук або професора)

- - -



2.4. Частка педагогічних 
працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години 
дисциплін навчального плану 
спеціальності та працюють у 
даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи (% від 
кількості годин для кожного 
циклу дисциплін навчального 
плану)

цикл гуманітарної професійно- 
економічної підготовки 25 65,5 +40,5

цикл природничо-наукової 
підготовки

25 31,6 + 6,6

професійної і практичної 
підготовки 25 64,8 +39,8

2 5. Наявність кафедри 
(циклової КОМІСІЇ) 3 
фундаментальної підготовки

+ + -

2.6. Наявність кафедри зі 
спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної 
науково-педагогічної 
спеціальності:

- - -

доктор наук або професор - - -
кандидат наук, доцент - - -

3. Матеріально-технічна база
3.1. Забезпеченість 
лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання 
навчальних програм (у % від 
потреби)

100 100 -

3.2. Забезпеченість студентів 
гуртожитком (у % від потреби) 70 77,7 +7,7

3.3. Кількість робочих 
комп'ютерних місць на 100 
студентів (крім спеціальностей, 
які належать до галузей 
знань 0102 "Фізичне 
виховання, спорт і здоров'я

6 7 +1



людини" і 0202 "Мистецтво", крім 
спеціальності "Дизайн")
3.4. Кількість робочих 
комп'ютерних місць на 100 
студентів (для спеціальностей, 
які належать до галузей 
знань 0102 "Фізичне 
виховання, спорт і здоров'я 
людини" і 0202 "Мистецтво", крім 
спеціальності "Дизайн")

- - -

3.5. Наявність пунктів харчування + + -

3.6. Наявність спортивного залу + + -
3.7. Наявність стадіону 
або спортивного майданчика

+ + -

3.8. Наявність медичного пункту - - -
4. Навчально-методичне забезпечення

4.1 Наявність освітньо- 
кваліфікаційної характеристики 
фахівця (у тому числі варіативної 
компоненти)

+ + -

4.2. Наявність освітньо- 
професійної програми підготовки 
фахівця (у тому числі варіативної 
компоненти)

+ + -

4.3. Наявність навчального 
плану, затвердженого в 
установленому порядку

+ + -

4.4. Наявність навчально- 
методичного забезпечення для 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану (% від 
потреби):
4.4.1. Навчальних і робочих 
навчальних програм дисциплін

100 100

4.4.2. Планів семінарських, 
практичних занять, завдань для 
лабораторних робіт (% від 
потреби)

100 100 -

4.4.3. Методичних вказівок і 
тематик контрольних, 
курсових робіт (проектів)

100 100 -

4.5. Наявність пакетів 
контрольних завдань для 100 100 -



перевірки знань з дисциплін 
соціально-гуманітарної, 
фундаментальної та 
фахової підготовки (% від 
потреби)
4.6. Забезпеченість програмами 
всіх видів практик (% від 
потреби)

100 100 -

4.7. Наявність методичних 
указівок щодо виконання 
дипломних робіт (проектів), 
державних екзаменів

+ + -

4.8. Дидактичне 
забезпечення
самостійної роботи студентів (у 
тому числі з використанням 
інформаційних технологій) (% від 
потреби)

100 100 -

4.9. Наявність критеріїв 
оцінювання знань і вмінь 
студентів

+ + -

5. Інформаційне забезпечення
5.1. Забезпеченість студентів 
підручниками, навчальними 
посібниками, наявними у 
власній бібліотеці (% від потреби)

100 100 -

5.2. Співвідношення посадкових 
місць у власних читальних залах 
до загальної чисельності 
студентів (% від потреби)

3 9 -

5.3. Забезпеченість читальних 
залів фаховими періодичними 
виданнями

3 14

5.4. Можливість доступу 
викладачів і студентів до 
Інтернету як джерела інформації: 
наявність обладнаних лабораторій 
наявність каналів доступу

+
+

+
+

Г олова експертної комісії О.І. Сміян

Директор училища В.Д. Кірсей


