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висновки 
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

щодо первинної акредитації діяльності з надання освітніх послуг 
підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 223 

«Медсестри нство», 
освітньо-професійної програми «Акушерська справа», 

галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 
в коледжі Комунального вищого навчального закладу 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

Відповідно до підпункту 5 пункту 2 розділу XIV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про фахову передвищу освіту», 
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, пунктів 
4, 20 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах га вищих професійних 
училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію 
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах», з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи підготовки молодшого спеціаліста зі 
спеціальності 223 «Медсестринство», освітньо-професійної програми 
«Акушерська справа», галузі знань 22 «Охорона здоров'я» в коледжі 
Комунального вищого навчального закладу «Житомирський медичний 
інститут» Житомирської обласної ради за наказом Міністерства освіти і 
науки України від 19.12.2019 р. № 1016-л про проведення акредитаційної 
експертизи експертна комісія в складі: 

Огнєв - завідувач кафедри громадського здоров'я та 
Віктор Андрійович управління охороною здоров'я Харківського 

Сумської обласної ради, 
в період з 26 грудня 2019 року по 28 грудня 2019 року включно здійснила 
первинну акредитаційну експертизу безпосередньо в закладі вищої освіти зі 

національного медичного університету, доктор 
медичних наук, професор, голова комісії; 

Крівцова 
Рита Вікторівна 

завідувач фельдшерсько-акушерським 
відділенням, викладач вищої категорії Сумського 
медичного коледжу - комунального закладу 



спеціальності 223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», 
освітньо-професійної програми «Акушерська справа»: стану кадрового, 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітнього процесу, якості підготовки випускників щодо 
відповідності освітньої діяльності державним вимогам підготовки 
молодшого спеціаліста. 

Під час проведення акредитаційної експертизи комісія в своїй роботі 
керувалася Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
наукову та науково-технічну діяльність», постановами Кабінету Міністрів 
України: від 09.08.2001 р. №978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах» (зі змінами, 
внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 
р. №1124., від 5.08.2012 р. № 801, від 18.09.2013 р № 692, від 27.05.2014 р. № 
507); від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти» та наказом Міністерства 
освіти та науки України від 13.06.2012 р. № 689 «Про затвердження 
Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 
вищого навчального закладу)» і листом Міністерства освіти і науки України 
від 06.10.2017 р. № 1/9-539 «Щодо акредитації освітніх програм» (далі 
нормативи та вимоги). 

У процесі експертизи комісія: 
- розглянула звіт про самоаналіз діяльності коледжу КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради з 
підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 223 «Медсестринство», 
галузі знань 22 «Охорона здоров'я», освітньо-професійної програми 
«Акушерська справа»; 

- перевірила достовірність наданих установчих документів до 
матеріалів акредитаційної справи та матеріали освітньої діяльності, а саме: 
освітньо-кваліфікаційну характеристику (варіативна частина); освітньо-
професійну програму (варіативна частина); навчальний план; навчально-
методичні комплекси дисциплін навчального плану зі спеціальності 223 
«Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», освітньо-
професійної програми «Акушерська справа», що акредитується; 

- проаналізувала зміст підготовки молодшого спеціаліста зі 
спеціальності 223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», 
освітньо-професійної програми «Акушерська справа», організацію освітнього 
процесу, форми і методи контролю навчання студентів, якісний показник 
керівного та науково-педагогічного складу коледжу і випускової циклової 



комісії, а також інформаційно-методичного та матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу; 

- здійснила порівняльний аналіз перед акредитаційної екзаменаційної 
сесії, самоаналізу та результатів виконання ККР під час роботи комісії з 
метою оцінки рівня та якості надання освітніх послуг. 

За результатами перевірки комісія встановила наступне. 

1. Загальна характеристика навчального закладу і освітньо-
професійної програми «Акушерська справа», спеціальності 223 

«Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

- вищий навчальний заклад комунальної форми власності, підпорядкований 
Міністерству охорони здоров'я України. 

Свій початок інститут бере з Волинської фельдшерської школи, 
відкритої 2 лютого 1875 року за розпорядженням Міністерства внутрішніх 
справ Російської імперії. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 
як правонаступник КВНЗ «Житомирський інститут медсестринства» ЖОР 
створений рішенням тринадцятої сесії обласної ради VII скликання від 
02.11.17 № 824 (за погодженням з МОЗ України) з метою проведення 
ступеневої підготовки фахівців з наданням повної вищої освіти. 

Інститут заснований на спільній власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області і перебуває в управлінні Житомирської обласної ради. 

Інститут є вищим навчальним закладом, в якому здійснюється 
підготовка фахівців за спеціальностями освітніх ступенів бакалавр та магістр. 
Структурним підрозділом інституту є коледж, що здійснює підготовку 
молодших спеціалістів, у т.ч. за освітньо-професійною програмою 
«Акушерська справа». 

Інститут розташований за адресою: 10002, м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 46/15, телефон (факс): (0412) 43-08-91. 

Експертна комісія перевірила правові підстави для здійснення освітньої 
діяльності в інституті та коледжі, а також відповідність копій документів в 
акредитаційній справі їх оригіналам. Зокрема, КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» Житомирської обласної ради надав експертній комісії 
для перевірки оригінали таких документів: 

1. Статут КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради погоджений загальними зборами трудового колективу від 27 
вересня 2017 року, протокол №5. 

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань від 14.11.17р. 



3. Виписка з Єдиного державного реєстру від 10.11.2017 р. 
4. Наказ МОН України від 26.06.2017 р. № 135-л «Про переоформлення 

витягів». 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

посідає провідне місце серед закладів вищої освіти медичного спрямування 
Житомирського регіону. Особливістю освітнього процесу в інституті та 
коледжі є високий рівень практичної підготовки, гнучкість побудови 
освітнього процесу з максимальним урахуванням індивідуальних інтересів 
здобувачів вищої освіти. 

У 2013 році за результатами Національної системи рейтингового 
оцінювання діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації 
серед «ТОП-10» у галузі охорони здоров'я КВНЗ «Житомирський інститут 
медсестринства» посів III місце. 

Інститут та його структурний підрозділ коледж є неодноразовими 
дипломантами міжнародних спеціалізованих виставок, форумів закладів 
вйщої освіти: «Сучасна освіта в Україні», «Сучасні заклади освіти», «Освіта 
та кар'єра - День студента», «Інноватика в сучасній освіті», «World Edu» та 
ін. З 2013 по 2019 роки заклад відзначено 8 золотими та 2 срібними 
медалями, дипломами І ступеня, «Гран-прі» за інноваційний розвиток освіти 
та сучасні педагогічні технології. 

На Міжнародній виставці «Освіта та кар'єра - 2016» заклад вищої освіти 
здобув гран-прі в номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні 
педагогічні технології» та почесне звання «Лідер вищої освіти України» 
(м. Київ, 17-19 листопада 2016 p.). 

Освітня стратегія, над якою працюють науково-педагогічні 
співробітники закладу, «Забезпечення якості надання освітніх послуг. 
Впровадження системи менеджменту освіти відповідно до міжнародних 
стандартів ISO 9001:2015; підготовка майбутніх висококваліфікованих 
медичних фахівців на засадах компетентнісного підходу, сприяння їх 
самореалізації в соціокультурному просторі, адаптування до нових умов і 
напрямів діяльності, забезпечення професійної мобільності». 

У рамках підготовки до сертифікації системи менеджменту якості ISO 
9001:2015 оновлено стратегію розвитку закладу вищої освіти, розроблено 
настанову, політику, визначено цілі, здійснено ризик-менеджмент діяльності 
інституту. 

На базі інституту та коледжу проводяться міжнародні, всеукраїнські, 
регіональні з'їзди, науково-практичні конференції, круглі столи та наради 
керівників закладів вищої освіти, присвячені актуальним питанням розвитку 
медичної освіти держави. 



У відповідності до затвердженого Міністром охорони здоров'я України і 
Президентом НАМИ України «Реєстром з'їздів, конгресів, симпозіумів та 
науково-практичних конференцій і пленумів», в закладі щороку відбувається 
науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта в 
медсестринстві: проблеми та перспективи». 

Інститут отримав сертифікат про присвоєння Міжнародного 
стандартного серійного номеру для наукових видань світу Міжнародного 
єдиного всесвітнього центру ISSN (Париж 75003, Франція), який 
підтверджує, що український науково-практичний журнал «Магістр 
медсестринства», засновником якого є навчальний заклад, увійшов до 
міжнародної бази видавців з отриманням міжнародного коду ISSN 2618-1592. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР - учасник 
міжнародних проектів з різних напрямів охорони здоров'я і розвитку освіти: 
програма «Тасіс» під егідою ВООЗ, реформування охорони здоров'я під 
патронатом Євросоюзу, міжнародного проекту MATRA, проекту «Юнісеф» 
під егідою ВООЗ. 

Інститут проводить співпрацю з вітчизняними та іноземними 
навчальними та науково-дослідницькими закладами та установами СІЛА, 
Канади, Польщі, Італії, Грузії, Словаччини, Чехії, Латвії. 

Концепція освітньої діяльності з підготовки фахівців спеціальності 223 
«Медсестринство» освітньо-професійної програми «Акушерська справа» 
спрямована на підвищення якості підготовки молодших медичних 
спеціалістів кваліфікації акушерка, розв'язання кадрових проблем галузі, 
покращення медичної допомоги населенню, забезпечення 
конкурентоспроможності випускників коледжу Комунального вищого 
навчального закладу «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради на вітчизняному та міжнародному ринках праці. 

Спеціальність 223 «Медсестринство» освітньо-професійної програми 
«Акушерська справа» забезпечує підготовку фахівців на базі повної загальної 
середньої освіти. Термін навчання за денною формою - 2 роки 5 місяців. 

Контингент студентів молодшого спеціаліста спеціальності 223 
«Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», освітньо-
професійної програми «Акушерська справа» КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» ЖОР складає 70 осіб. 

Комісія констатує, що заклад вищої освіти укомплектований 
висококваліфікованими науково-педагогічними та педагогічними кадрами, 
які здатні забезпечити якісну підготовку студентів. 

У коледжі та інституті освітній процес здійснюють 164 педагогічних та 
науково-педагогічних працівники, з науковим ступенем - 40, де ' наук -
7, кандидатів наук — 33, із них мають вчене звання професора - цента 



11, вищу категорію мають 82 особи, з них 55 викладачів-методистів. 
Здобувачами на вчений ступінь доктора наук є 5 осіб, кандидата наук - 21 
особа. 

У коледжі КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради освітній процес забезпечується 13 цикловими комісіями. 
Спеціальність 223 «Медсестринство» освітньо-професійної програми 
«Акушерська справа» забезпечують 9 циклових комісій. 

Коледж КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради очолює директор - викладач-методист, викладач вищої 
категорії, відмінник освіти України Піскарьова Антоніна Іванівна. 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 
очолює ректор - доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України 
Шатило Віктор Йосипович. 

Висновок. Документи, що представлені в акредитаційній справі, 
достовірні та надані в повному обсязі. Акредитаційна справа містить усі 
необхідні матеріали, оформлені згідно з чинними вимогами. Надані в 
розпорядження експертної комісії оригінали документів забезпечують 
правові основи освітньої діяльності КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» Житомирської обласної ради та його структурного підрозділу 
коледжу, відповідають Ліцензійним умовалі освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти та державним вимогам щодо якості освіти з підготовки 
фахівців зі спеціальності 223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона 
здоров'я», освітньо-професійної програми «Акушерська справа». 

2. Формування контингенту студентів за освітньо-професійною 
програмою «Акушерська справа» спеціальності 223 «Медсестринство», 

У ході перевірки експертна комісія встановила, що формування 

контингенту студентів зі спеціальності 223 «Медсестринство», галузі знань 

22 «Охорона здоров'я», освітньо-професійної програми «Акушерська 

справа» проводиться на підставі умов прийому до вищих навчальних 

закладів України; правил прийому до коледжу КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» ЖОР; наказів МОН та МОЗ України; інших нормативно-

правових документів, що регламентують вступну кампанію; Положення про 

роботу приймальної комісії коледжу КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» ЖОР та інших нормативних документів у галузі освіти, а також за 

галузі знань 22 Охорона здоров'я 



рахунок профорієнтаційної роботи серед випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів, інформування громадськості через ЗМІ. 

План прийому студентів галузі знань 22 «Охорона здоров'я» зі 

спеціальності 223 «Медсестринство» за освітньо-професійною програмою 

«Акушерська справа» здійснюється за кошти фізичних осіб у межах 

ліцензованого обсягу. 

Ліцензований обсяг прийому галузі знань 22 «Охорона здоров'я» зі 

спеціальності 223 «Медсестринство» за освітньо-професійною програмою 

«Акушерська справа» за останні три роки є незмінним і складає 120 осіб. 

До основних заходів щодо організації та проведення профорієнтаційної 

роботи в закладі щодо формування контингенту студентів зі спеціальності 

223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», освітньо-

професійної програми «Акушерська справа» можна віднести: 

- зустрічі викладачів і студентів з випускниками загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

- Дні відкритих дверей; 

- виступи адміністрації коледжу в засобах масової інформації: на 

телебаченні, радіо, у міській, обласній пресі; 

- розповсюдження рекламних матеріалів у закладах охорони здоров'я; 

- участь у регіональній виставці-ярмарку професій «Освіта», міських 

заходах «Ярмарок професій», «Наукові пікніки»; 

- зустрічі з випускниками шкіл міста та області в дні шкільних 

канікул; 

- публікація матеріалів про умови прийому до коледжу КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» ЖОР в ЗМІ, на сайті інституту; 

- конференції для абітурієнтів, на яких вони мають змогу детально 

ознайомитися з умовами прийому, поспілкуватися зі студентами, відвідати 

навчальні кабінети і лабораторії. 

Профорієнтаційна робота спрямована на: 

- підняття іміджу закладу освіти; 



- формування цілісної і гармонійно розвиненої особистості з високою 

національною свідомістю; 

- забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів; 

- здійснення інноваційної діяльності; 

- оволодіння професійними знаннями і вміннями; 

- поєднання фундаментально-наукової і практичної підготовки; 

- уявлення про принципи побудови професійної кар'єри. 

Співробітники циклової комісії «Акушерсько-гінекологічних 

дисциплін» проводять інформаційно-просвітницькі заходи, що відображають 

сутність майбутньої професії, презентують дисципліни, які вивчатимуть 

майбутні студенти-акушери, знайомлять з перспективами працевлаштування. 

У закладі освіти також проводиться робота, спрямована на збереження 

контингенту студентів, зокрема: 

- постійний контроль за станом успішності та дотриманням правил 

внутрішнього розпорядку; 

- індивідуальна робота зі студентами «групи ризику»; 

- розгляд питань про хід адаптації першокурсників та стан успішності 

на засіданнях педагогічної ради, предметних (циклових) комісій, 

студентського самоврядування; 

- батьківські збори на відділенні; 

- проведення консультацій та індивідуальних занять із навчальних 

дисциплін, особлива увага приділяється дисциплінам, винесених на державну 

підсумкову атестацію, та дисциплін, які формують професійну 

компетентність. 

Показники формування контингенту здобувачів вищої освіти 

спеціальності 223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», 

освітньо-професійної програми «Акушерська справа» представлені в таблиці 

1. 



Таблиця 1. 

Показники формування контингенту студентів 
галузі знань 22 «Охорона здоров'я», спеціальності 

223 «Медсестринство» за освітньо-професійною програмою 
«Акушерська справа» 

№ 
з/ 
п 

Показники 
Роки № 

з/ 
п 

Показники 
2017 2018 2019 

1. 
Ліцензований обсяг 
підготовки (осіб) 

120 120 120 

2. 

Прийнято на навчання, 
усього (осіб) 

30 30 10 

2. 

з них: денна форма ЗО 30 10 

2. 

- у т. ч. за держзамовленням 15 15 — 

2. 

- нагороджених медалями або 
таких, хто отримав диплом із 
відзнакою 

— — — 

2. 

- зарахованих на пільгових 
умовах 

1 1 

10 

2. 

- з якими укладено договори 
на підготовку (контрактна 
форма навчання) 

15 15 10 

3. Подано заяв на одне місце за 
формами навчання 

- денна форма 
157 146 76 

3. 

- інші форми навчання — — — 

4. Конкурс абітурієнтів на місця 
держзамовлення 

- денна форма 
10,4 9,7 — 

4. 

- інші форми навчання 
5. Кількість випускників ВНЗ 

І-ІІ рівнів акредитації, 
прийнятих на скорочений 
термін навчання на: 
- денна форма 

— — — 

5. 

- інші форми навчання — — — 

* Прийом на навчання за спеціальністю 223 «Медсестринство» освітньо-
професійної програми «Акушерська справа» здійснюється з 2016 року. 



Висновок. Експертна комісія відзначає, що в інституті та його 
структурному підрозділі коледжі створена система профорієнтаційної 
роботи, яка сприяє формуванню якісного складу майбутніх акушерок 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та забезпечує 
виконання плану прийому в межах ліцензованого обсягу, не перевищуючи 
його. З метою вдосконалення форм та методів профорієнтаційної роботи, 
рекомендовано залучати до її проведення студентів - випускників. 

освітнього процесу спеціальності 223 «Медсестринство», 
галузі знань 22 «Охорона здоров'я», освітньо-професійної програми 

«Акушерська справа» 
3.1. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу 

Під час експертної перевірки комісія встановила, що організація 
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу підготовки 
молодшого спеціаліста спеціальності 223 «Медсестринство», галузі знань 
22 «Охорона здоров'я», освітньо-професійної програми «Акушерська 
справа» в коледжі КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради передбачає створення нової філософії освітньої діяльності та 
організації освітнього процесу, нових типів відносин викладача і студента, 
технологій опанування знань відповідно до вимог Болонської декларації, 
створення науково-методичної бази для вищої медичної освіти. 

Система планування навчально-методичної роботи містить: навчальні 
плани, робочі навчальні плани, графіки освітнього процесу, індивідуальні 
плани науково-педагогічних працівників, плани роботи циклових комісій, 
окремих структурних підрозділів та коледжу в цілому. Уся вище зазначена 
документація розроблена в повному обсязі і затверджена у встановленому 
порядку. 

Контроль за виконанням нормативних вимог щодо організації освітнього 
процесу здійснює навчально-методичний відділ навчального закладу, який є 
основним структурним підрозділом, що координує навчально-методичну 
роботу, займається розробкою інструктивних, методичних, організаційних 
матеріалів, організовує та проводить семінари і наради з навчально-
методичних проблем, забезпечує організаційний та методичний супровід 
кредитно-трансферної накопичувальної системи навчання, здійснює 
планування та контроль за виконанням навчального навантаження. 

Навчально-методичне забезпечення підготовки акушерок освітньо-
кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст розроблено відповідно до 
державних галузевих стандартів вищої медичної освіти, затверджених у 

3. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 



встановленому порядку. Наявні комплекси навчально-методичного 
забезпечення дисциплін усіх циклів. Навчально-методичні комплекси 
розроблені відповідно до «Положення про навчально-методичний комплекс 
навчальної дисципліни в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради». Навчально-методичне забезпечення на 100% 
виконано державною мовою і містить: робочі навчальні програми на основі 
компетентнісного підходу, навчально-методичні комплекси дисциплін, 
програми навчальних та виробничих практик, засоби діагностики якості 
навчання та ін. 

Освітній процес в інституті здійснюється в таких формах: навчальні 
заняття, практична підготовка, самостійна робота студентів, науково-
дослідницька робота. 

Підготовку акушерок забезпечують 9 циклових комісій, діяльність яких 
органічно поєднується з тими науково-освітніми завданнями, які здійснює в 
процесі своєї роботи коледж КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради. 

Науково-педагогічними працівниками циклових комісій розроблено: 
лекції з мультимедійним супроводом, інструктивно-методичні матеріали до 
практичних, семінарських занять, алгоритми виконання практичних навичок, 
дидактичні матеріали, ситуаційні задачі, відеоматеріали. Методичні 
рекомендації для самостійної роботи студентів розроблені відповідно до 
«Положення про самостійну роботу студентів КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» Житомирської обласної ради», затвердженого 
методичною радою навчального закладу, що включають: тезисний виклад 
матеріалу, графічні зображення, таблиці систематизованого матеріалу, 
завдання до тем із рекомендаціями щодо їх виконання, питання до 
самоконтролю. 

В освітньому процесі використовуються сучасні підходи до методів 
навчання: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, 
частково-пошуковий (евристичний), дослідницький, методи організації і 
здійснення навчально-иізнавальної діяльності, стимулювання і мотивації 
навчальної діяльності, методи контролю, аналізу та оцінювання результатів 
навчання тощо. 

Перспективною для формування професійних компетенцій майбутніх 
акушерок стала робота в малих гетерогенних групах, яка передбачає 
розв'язання фахових задач трьома-чотирма студентами з подальшим 
обговоренням різних варіантів, запропонованих ними. Ця робота на 
практичних заняттях з предметів циклу професійної і практичної підготовки 
здійснюється методом «мозкової атаки», тобто вирішення нестандартних 
ситуацій в екстремальних умовах без попередньої підготовки студентів. 



Освітній процес закладу вищої освіти передбачає застосування 
європейської системи оцінювання знань майбутніх медичних спеціалістів за 
шкалою ECTS. Процедура та методика оцінювання успішності навчання 
студентів-акушерок за кредитно-трансферною накопичувальною системою 
організації освітнього процесу здійснюється у відповідності до «Положення 
про організацію освітнього процесу за кредитно-трансферною 
накопичувальною системою у КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради». 

Результати контролю виносяться на обговорення засідань циклових 
комісій, методичної, педагогічної та вченої рад. 

Відповідно до Положення «Про внутрішню систему забезпечення якості 
освітньої діяльності КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради» (Протокол №5 засідання вченої ради інституту 
від 30.11.2017 р.) в закладі вищої освіти створено Центр експертизи та 
моніторингу якості освітньої діяльності. 

Запроваджено використання інформаційно-комунікативних технологій 
як складової внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності: 
система Інтранет, програма «Деканат» (ПС "Кафедра"), програма «Деканат» 
(ПС "Навчальний процес"), ПС - "Навчальний план", ПС - "Розклад", ПС-
"Студент", ПС - "Колоквіум", електронний журнал успішності, електронний 
індивідуальний план. 

Перспективними напрямками запровадження інформаційно-
комунікативних технологій є: 

- введення міжнародних стандартів менеджменту якості за принципами 
ISO 9001; 

- формування академічної культури забезпечення якості освітньої 
діяльності; 

-створення моделі розвитку педагогічного професіоналізму в системі 
забезпечення якості; 

-підвищення ролі студентів у забезпеченні якості вищої освіти; 
- подальше вдосконалення системи інформаційно-комунікативних 

технологій тощо. 

Заклад вищої освіти одним із першочергових завдань у своїй діяльності 

вбачає підготовку науково-педагогічних кадрів. З цією метою відкрито 

навчально-методичну лабораторію, основними функціями якої є: 

- забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів; 

- створення та видання науково-методичної літератури; 

3.2 Науково-дослідна діяльність 



- сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав 

дослідників; 

- консультація з організаційних та технічних питань при здійсненні 

наукової діяльності; 

- організація інформаційної та видавничої діяльності. 

У закладі вищої освіти створено та успішно функціонує студентське 

наукове товариство, активними учасниками якого є майбутні акушерки. 

Наукове товариство забезпечує розв'язання таких основних завдань: 

поглиблене вивчення студентами навчального матеріалу з обраної 

дисципліни; 

участь студентів у дослідницьких проектах, наукових грантах, 

школах, конкурсах, проблемних семінарах, програмах; 

формування цілісної особистості дослідника, сучасного вченого з 

широким демократичним світоглядом; 

опанування студентами навичок науково-дослідної роботи; 

навчання студентів методам лабораторних та клінічних досліджень, 

вивчення сучасної медичної апаратури, навчання технологіям розробки 

нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань; 

сприяння впровадженню в практичну систему охорони здоров'я 

найновіших досягнень медичної науки; 

сприяння розробці та оприлюдненню результатів студентських 

наукових робіт; 

виховання чесної добросовісної особистості, яка знайома з поняттям 

«академічної доброчесності» та не порушує його; 

забезпечення захисту прав та інтересів осіб, які навчаються або 

працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової 

діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. 

Науково-дослідна робота студентів, які навчаються за освітньо-

професійною програмою «Акушерська справа», проводиться протягом 

усього періоду навчання. Велика увага приділяється дотриманню норм та 

принципів академічної доброчесності, чому сприяє затверджене положення 



«Про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових та 

навчальних працях працівників та студентів КВНЗ «Житомирський 

медичний інститут» ЖОР» та співпраця з авторизованими надавачами послуг 

щодо перевірки та виявлення академічного плагіату в навчальних, наукових 

та навчально-наукових працях співробітників та студентів закладу вищої 

освіти. За останні роки науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів, у тому 

числі й майбутніх акушерок, було створено (опубліковано) 1140 об'єктів 

інтелектуальної власності (навчальні посібники, монографії, статті, тези, 

методичні рекомендації, патенти тощо). 

Рівень науково-дослідної роботи викладачі та студенти підтримують, 

беручи участь у НПК, семінарах та інших наукових форумах міжнародного, 

державного та регіонального рівнів. 

Викладачі коледжу, що здійснюють підготовку акушерок освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, є членами експертної групи з 

розробки національної стратегії репродуктивного здоров'я на 2016-2020 p.p., 

проблемної комісії НМАПО ім. П.Л.Шупика з акушерства та гінекології. 

Одним із актуальних напрямів ефективного розвитку закладу вищої 
освіти є міжнародне співробітництво, головною метою якого є формування 
позитивного міжнародного іміджу, підтримка та розвиток зарубіжних 
відносин в освітньо-науковій, соціальній, культурній сферах. 

Представники інституту та коледжу мають можливість проходити 
стажування в навчальних закладах та професійних асоціаціях Німеччини, 
Польщі, Грузії, Словаччини, Чехії, здійснювати обмін педагогічним і 
науковим досвідом з підготовки фахівців на Young Europe Forum, (Краків, 
Республіка Польща). Викладачі, які зокрема здійснюють підготовку фахівців 
за освітньо-професійною програмою «Акушерська справа», пройшли курси з 
надання невідкладної допомоги та реанімації в Кракові (Республіка Польща); 
брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції «III Жешувські 
читання з медсестринства. Громадське здоров'я. Медсестринство XXI 
сторіччя», м. Жешув (Республіка Польща). 

Традиційно співробітники та студенти закладу вищої освіти, зокрема й 
майбутні акушерки, беруть участь у міжнародній конференції «їглавські дні 
здоров'я», яка проводиться на базі Вищої політехнічної школи (м. їглава, 

3.3 Міжнародне співробітництво 



Чехія), є учасниками Міжнародної конференції «Міждисциплінарні аспекти 
краси, здоров'я і хвороб» у Вищій технічно-економічній школі імені 
Броніслава Марковича (м. Ярослав, Республіка Польща). 

Підписання угод про співпрацю з іноземними партнерами надало 
можливість: 

проводити спільні наукові дослідження та друкувати наукові праці; 
проходити стажування викладачам; 
брати участь у міжнародних проектах; 
виступати з доповідями на міжнародних форумах за кордоном; 
входити до складу редакційних колегій журналів та організаційних 

комітетів конференцій; 
можливість продовження навчання для студентів та їхнього 

працевлаштування за кордоном, що є вагомим мотиваційним компонентом 
під час вступу для абітурієнтів. 

З травня 2016 року в інституті працює «English club», мета якого: 
вивчення англійської мови викладачами та студентами разом з волонтером 
благодійної організації «Місія в Україну» Ріком Шультцом. Майбутні 
акушерки є активними учасниками клубу. 

Систематично проводиться інформаційно-рекламна робота з метою 
поширення за межами України позитивних відомостей про заклад. 

У 2018 році з метою введення низки інновацій, удосконалення методики 
навчання інститут став одним із шести медичних закладів вищої освіти 
України, що вибороли участь у грантовій програмі україно-швейцарського 
проекту «Розвиток медичної освіти в Україні» за сприяння Швейцарського 
інституту тропічної медицини та громадського здоров'я (Swiss ТРН) і за 
фінансування Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва (Swiss 
Agency for Development and Cooperation - SDC). 

7-8 жовтня 2019 року в м. Чернівці в рамках україно-швейцарського 
проекту «Розвиток медичної освіти» започатковано Осінню школу з 
медичної освіти. За час роботи Осінньої школи обговорено низку питань 
безперервного професійного розвитку та поліпшення якості медичної освіти, 
стратегії діяльності Національної служби здоров'я, студентоорієнтованого 
навчання, аналізу стратегії розвитку медичної освіти. 

Висновок. У закладі вищої освіти функціонує система організації і 
контролю освітнього процесу; компоненти навчального плану спеціальності 
223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», освітньо-
професійної програми «Акушерська справа» на 100% забезпечені навчально-
методичними комплексами; науково-дослідна робота науково-педагогічних 
працівників, студентська наукова робота, міжнародна діяльність 



здійснюються на високому рівні, що в повній мірі відповідає чинним 
акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам. 

4. Кадрове забезпечення освітнього процесу освітньо-
професійної програми «Акушерська справа» спеціальності 223 

«Медсестринство» 
Адміністрація закладу вищої медичної освіти одним із першочергових 

завдань у своїй діяльності вбачає підготовку педагогічних та науково-
педагогічних кадрів. 

Відбір педагогічних та науково-педагогічних співробітників циклових 
комісій коледжу здійснюється за такими принципами: 

врахування реальних результатів, які досягнуті претендентом у 
педагогічній, науковій та практичній діяльності; 

досвід педагогічної діяльності, вміння працювати зі студентами з 
урахуванням їх індивідуально-психологічних особливостей і рівня 
підготовки; 

здатність претендента до творчого та методичного пошуку, 
співпраці з колегами в усіх сферах діяльності; 

сприяння створенню особливого культурного середовища, 
основними рисами якого є повага до особистості, толерантність, взаємна 
підтримка, демократизм у стосунках, оцінка діяльності кожного за реальними 
результатами. 

Формування якісного складу педагогічних та науково-педагогічних 
працівників відбувається як за рахунок підвищення кваліфікації професійної, 
наукової підготовки педагогічних кадрів, так і залучення до педагогічної 
діяльності викладачів з науковими ступенями та вченими званнями з 
провідних ЗВО держави і регіону, з якими заклад співпрацює: Національний 
медичний університет імені О. О. Богомольця, Вінницький національний 
медичний університет імені М.І.Пирогова, Інститут медсестринства 
Тернопільського державного медичного університету 
імені І. Я. Горбачевського, Харківський інститут мікробіології та імунології 
імені 1.1. Мечникова АМН України, Інститут стратегічних досліджень МОЗ 
України, Національна медична академія післядипломної освіти імені 
П.Л. Шупика, Житомирський державний університет імені І .Я. Франка. 

З метою активізації творчої діяльності викладачів освітньо-професійної 
програми «Акушерська справа», спеціальності 223 «Медсестринство», 
стимулювання фахової та загальної безперервної освіти педагогічних 
працівників, у закладі проводиться атестація викладачів відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.11р., наказу 
МОН № 1135 від 08.08.2013 року «Про затвердження Типового положення 
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про атестацію педагогічних працівників». Однією з форм удосконалення 
фахової майстерності викладачів є підвищення кваліфікації на факультетах 
Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та 
Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 
Щорічно план підвищення кваліфікації викладачів освітньо-професійної 
програми «Акушерська справа», спеціальності 223 «Медсестринство» 
виконується на 100 %. 

Циклова комісія «Акушерсько-гінекологічних дисциплін» є одним із 
структурних підрозділів коледжу, діяльність якого органічно поєднується з 
тими науково-освітніми завданнями, які здійснює в процесі своєї роботи 
коледж КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР. 

Підготовка висококваліфікованого фахівця здійснюється як наскрізна й 
послідовна цілісна система: студент —> фахівець (акушерка). 

У підготовці акушерок нової формації акцент робиться на якість 
освіти, універсальність підготовки випускників та їх адаптованість до ринку 
праці, на особистісну орієнтованість освітнього процесу, його 
інформатизацію, визначальну важливість освіти у забезпеченні якості 
надання медичної допомоги. 

Освітній процес освітньо-професійної програми «Акушерська справа» 
за спеціальністю 223 «Медсестринство» забезпечують 22 викладачі, з них 19 
штатних (86,4 %), сумісників - 3 (13,6 %). Серед науково-педагогічних та 
педагогічних працівників, залучених до освітнього процесу, 10 кандидатів 
наук, у тому числі 8 доцентів, викладачів вищої категорії - 9, із них 9 мають 
педагогічне звання «викладач-методист» та 1 - заслужений тренер України. 

Кількісні показники та аналіз якісного складу педагогічного персоналу 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР, коледжу та циклових 
комісій свідчить про можливість ефективно забезпечувати професійну 
підготовку освітньо-професійної програми «Акушерська справа» 
спеціальності 223 «Медсестринство». Крім того, керівництвом закладу 
розроблено заходи, спрямовані на забезпечення дієвого кадрового резерву в 
закладі освіти: 30% педагогічного колективу становлять молоді спеціалісти, 
здобувачами наукового ступеня є 32 викладачі, 7 молодих науковців 
інституту навчаються в аспірантурі і працюють над дисертаціями. 
Активізована робота із залучення молодих науковців до участі в конкурсах 
на наукові гранти. 

Висновок. Експертна комісія констатує, що підбір і використання 
науково-педагогічних кадрів, що здійснюють підготовку фахівці 
спеціальності 223 «Медсестринство», освітньо-професійної програми 
«Акушерська справа» здійснюється з урахуванням фаху та кваліфікації 



викладачів і відповідає вимогам та критеріям, визначеним для категорії 
працівників, які здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодший спеціаліст. 
5. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу галузі знань 22 

«Охорона здоров'я», спеціальності 223 «Медсестринство», освітньо-
професійної програми «Акушерська справа» 

Медичний інститут та коледж як його структурний підрозділ розміщені 

в 3-х навчальних корпусах, загальна площа кабінетів та лабораторій 
2 ^ становить 12425,3 м , навчальна площа - 7310,4 м . Забезпеченість 

навчальною площею одного студента становить 3,2 м . Заклад використовує 

також площі закладів охорони здоров'я регіону для проведення практичних, 

лабораторних занять та проведення всіх видів практик. Заклад вищої освіти 

має типовий спортзал площею 288 м , конгрес-центр площею 420 м на 360 
• • 2 • місць, гуртожиток на 400 місць, медичний пункт - 82,6 м . У закладі працює 

їдальня на 240 місць, студентське кафе на 120 місць, молодіжний центр 

«Альтаїр», загальною площею - 599,8 м . 

У приміщеннях інституту розташовано 60 кабінетів та лабораторій, а в 

лікувальних закладах м. Житомира є 34 навчальні кімнати для проведення 

практичних, лабораторних занять. 

Матеріально-технічна база інституту та коледжу дозволяє організувати 

на належному рівні професійну підготовку студентів, зокрема майбутніх 

акушерок, на основі використання сучасних інформаційних та педагогічних 

технологій і забезпечити реалізацію нових стандартів освіти. 

Кабінети та лабораторії закладу вищої освіти оснащені комп'ютерною, 

теле-, відео- та аудіотехнікою, сучасним лабораторним та медичним 

обладнанням, муляжами, фантомами, інструментарієм, предметами догляду 

за хворими та інше. 

Зазначене обладнання дозволяє створювати навчальні відеофільми, 

відеосюжети, які використовуються в освітньому процесі, а також працювати 

зі слайдами, фотокартками тощо. 



Лекційні заняття проводяться в 5 великих лекційних залах інституту, 

середньою місткістю 150 осіб. Усі лекційні зали оснащено мультимедійним 

устаткуванням, що становить 100%. 

Для вивчення дисциплін циклу загальної підготовки за освітньо-

професійною програмою «Акушерська справа» спеціальності 223 

«Медсестринство» функціонують тематично облаштовані навчальні кімнати, 

лабораторії. Практичні заняття з основ медичної генетики проводяться в 

лабораторії, оснащеній мікроскопами, мікропрепаратами, тематичними 

стендами, таблицями, телевізором, графопроєктором. За допомогою 

комп'ютерних технологій сформований банк тестових завдань, ситуаційних 

задач. 

Тренажерні зали обладнані достатньою кількістю муляжів, 

спеціальними манекенами-тренажерами вітчизняного виробництва та 

виробництва США, Німеччини, на яких студенти відпрацьовують практичні 

навички, а також наборами медичного інструментарію, предметами 

медичного призначення. 

В освітньому процесі підготовки акушерок використовуються також 

набори слайдів, рентгенограм, сканограм, комп'ютерних та магнітно-

резонансних томограм, електрокардіограм, електроміограм, сонограм. 

Зазначені технічні засоби використовуються під час читання лекцій, 

проведення практичних занять та на засіданнях студентських наукових 

гуртків. 

Особлива увага приділяється впровадженню сучасних пренатальних 

технологій відповідно до проекту „Здоров'я матері і дитини" Міжнародної 

програми ЮНІСЕФ. Згідно із сучасними технологіями ведення пологів, 

обладнано новий кабінет доклінічної практики: „шведська стінка", ліжко, 

спеціальний стілець для породіллі, м'ячі, тренажер для регуляції дихання і 

роботи м'язів. Техніку прийняття пологів студенти вивчають за 

демонстраційними стендами та відеофільмами. 

Тренажерна зала обладнана достатньою кількістю муляжів, фантомів, 

наборів медичного інструментарію, предметами медичного призначення: 



фантом акушерський, модель області руки для інсулінових ін'єкцій, шафа 

інструментальна, апарат «Наркон-2», дефібрилятор-ДКИН-02, Мішок АМБУ, 

модель-імітатор з загального догляду «Susie», «Bady-Buddy», 

електрокардіограф «Аксион», а також інструкціями, алгоритмами дій для 

виконання маніпуляцій. 

Заклад вищої освіти має всю необхідну інфраструктуру для здійснення 

навчання, організації побуту та дозвілля студентів, що підтверджується 

показниками ліцензійних вимог. 

Інформація про соціальну інфраструктуру 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

№ 
з/п 

Найменування об'єкта соціальної 
інфраструктури (показника, 

нормативу) 

Кількість Площа (кв. м) 

1. Гуртожитки для студентів 2 3790,5м2 

2. Житлова площа на одного 
студента в гуртожитку 

- 6м2 

3 їдальні та буфети і 599,8,0 м2 

4. Кількість студентів на одне місце 
в їдальнях і буфетах 

5 чол. -

5. Конгрес-центр 1 420 м2 

6. Спортивні зали 1 288 м2 

7. Плавальні басейни - -

8. Інші спортивні споруди: 
стадіони 
спортивні майданчики 
корти 
тощо 

1 500 м2 

9. Студентський палац (клуб) - -

10. Інші - 1 

Бібліотека КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 

обласної ради є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-

просвітницьким структурним підрозділом інституту. Загальний фонд 

бібліотеки складає 94574 примірники. На 2019 рік передплачено 45 назв 

періодичних видань на загальну суму 32351 грн. 



Бібліотека є членом корпорації з каталогізації аналітичного розпису 

медичних періодичних видань, координуючим центром якого є ННМБУ. 

Бібліотечний фонд комплектується науковою, навчальною і методичною 

літературою згідно з навчальними планами та програмами. 

Сьогодні у власній базі даних АБІС «ІРБІС» зареєстровано 6763 записів 

з описами книг та періодичних видань. 

Користувачі мають доступ до Internet та WI-FI зони, внутрішньої мережі 

Інтранет. Вільний доступ студентів до електронних навчально-методичних 

матеріалів при організації самостійної роботи, проведенні наукових 

досліджень дає можливість використовувати кращі міжнародні інтерактивні 

технології Online з наданим цілеспрямованим тематичним маршрутом 

пошуку матеріалів: навчальні аудіо- та відеофільми за тематикою занять, 

комп'ютерні атласи діагностичних симптомів, колекції історій хвороб з 

клінічним розбором та ін. 

Висновок. Експертна комісія зазначає, що стан матеріально-
технічного забезпечення освітнього процесу та соціальної інфраструктури в 
цілому відповідає вимогам акредитації, дозволяє здійснювати якісну 
підготовку фахівців освітнього ступеня молодший спеціаліст спеціальності 
223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», освітньо-
професійної програми «Акушерська справа» в межах ліцензованого обсягу. 

6. Якість підготовки та використання випускників за освітньо-
професійною програмою «Акушерська справа» спеціальності 223 

«Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я» 
Експертна комісія встановила, що якості підготовки фахівців у 

навчальному закладі приділяється належна увага. 

Організація підготовки молодших медичних спеціалістів за освітньо-

професійною програмою «Акушерська справа» спеціальності 

223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я» та організація 

освітнього процесу ґрунтується на державних галузевих стандартах 

підготовки акушерки за затвердженими навчальними програмами та 

навчальними планами, Законі України «Про освіту», Законі України «Про 



вищу освіту», інших чинних законодавчих актах, які регламентують 

діяльність закладів вищої медичної освіти. 

Рівень теоретичної та практичної підготовки випускників коледжу є 

Майбутній спеціаліст освітнього рівня молодший спеціаліст зі 

спеціальності 223 «Медсестринство» за освітньої-професійною програмою 

«Акушерська справа» повинен оволодіти загальними та фаховими 

компетентностями. З цією метою в закладі розроблена система заходів, 

спрямованих на встановлення відповідності організації освітнього процесу 

чинним нормативним вимогам, що забезпечується: 

- на рівні інституту та його структурного підрозділу коледжу: 

навчально-методичним відділом, зокрема при розподілі та контролі 

виконання навчального навантаження науково-педагогічних працівників 

(НІШ), формуванні робочих навчальних планів, поточному контролі 

організації навчального процесу, вибірковому контролі внутрішнього 

розпорядку, трудової дисципліни НПП і студентів, інші заходи; 

- на рівні циклових комісій: контроль головами циклових комісій 

виконання стандартів освіти при забезпеченні освітнього процесу НПП. 

Система забезпечення якості освіти в закладі вищої освіти постійно 

розвивається й удосконалюється. 

Рішенням вченої ради створено Центр експертизи та моніторингу якості 

освітньої діяльності. Пріоритетними завданнями Центу є: розробка 

нормативно-методичного забезпечення системи контролю якості освіти; 

експертиза та моніторинг визначення показників та чинників забезпечення 

якості освіти; розробка експертних схем аналізу навчальних планів, освітніх 

програм і характеристик на предмет їх відповідності державним стандартам 

та ін. 

На час проведення акредитаційної експертизи навчальний план 

виконано на 100 %. Комісією, згідно з графіком, проведено чотири експертні 

контрольні роботи. Експертами було проведено контрольні роботи з циклів 

загальних дисциплін, професійної та практичної підготовки. У написанні 

основним показником якості підготовки фахівців. 



ККР брали участь дві навчальні групи здобувачів вищої освіти. Кожен 

здобувач вищої освіти мав індивідуальне робоче місце, отримав 

затверджений варіант завдання. 

Інформація про результати виконання комплексних контрольних робіт 

під час самоаналізу та акредитаційної експертизи здобувачами вищої освіти 

наведена у таблиці. 

Порівняльна таблиця результатів виконання ККР під час самоаналізу та 
акредитаційної експертизи здобувачами вищої освіти спеціальності 223 

«Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», освітньо-
професійної програми «Акушерська справа» 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 

Житомирської обласної ради 

Кількість 
студентів 

Виконували 
ККР 

Одержали оцінки Успішність % Якісний 
показник 

Кількість 
студентів 

Виконували 
ККР 

«5» «4» «3» «2» 

Успішність % Якісний 
показник 

Виконання самоаналізу з дисципліни «Анатомія людини» 
ЗО ЗО 3 17 10 - 100 66,6 

Контрольний замір з дисципліни «Анатомія людини» 
ЗО ЗО 1 18 11 - 100 63,3 

Виконання самоаналізу з дисципліни «Фізіологія людини» 
ЗО ЗО 3 16 11 - 100 63,0 

Контрольний замі] Э 3 дисципліни « Фізіологія людини» 
ЗО ЗО - 18 12 - 100 60,0 

Виконання самоаналізу з дисципліни «Акушерство» 
ЗО ЗО 7 14 9 - 100 70,0 

Контрольний замір з дисципліни «Акушерство» 
ЗО ЗО 7 13 10 - 100 67,0 

Виконання самоаналізу з дисципліни «Гінекологія» 
1 73,3 ЗО ЗО 7 15 8 - 100 1 73,3 

Контрольний замір з дисципліни «Гінекологія» 
ЗО ЗО 6 15 9 - 100 70,0 

Висновок. Експертна комісія дійшла висновку, що внутрішня система 
забезпечення якості освітньої діяльності, запропонована в закладі вищої 
освіти, сприяє підвищенню якості підготовки молодшого спеціаліста 
спеціальності 223 «Медсестринство, галузі знань 22 «Охорона здоров'я», 
освітньо-професійної програми «Акушерська справа» та відповідає чинним 
державним акредитаційним вимогам. 

Якісна та абсолютна успішність студентів із навчальних дисциплін за 
результатами виконаних комплексних контрольних робіт відповідає рівню 
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акредитаційних вимог до підготовки цих фахівців. Значних розбіжностей 
між показниками, наведеними в самоаналізі та під час експертної перевірки, 
не було. 

Науково-педагогічні співробітники забезпечують виконання навчальних 
планів та програм, активно використовують новітні технології навчання, 
рівень підготовки фахівців відповідає вимогам Державних стандартів. 

7. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи 
щодо їх усунення 

За звітний період контролюючими органами не здійснювалося перевірок 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Акушерська 
справа» спеціальності 223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона 
здоров'я», скарг від учасників освітнього процесу (студентів, їх батьків, 
викладачів, потенційних стейкхолдерів) не надходило. 

Під час попередньої експертизи спроможності закладу вищої освіти 
здійснювати освітню діяльність із підготовки фахівців галузі знань 1201 
«Медицина» зі спеціальності 5.12010105 «Акушерська справа» із 
ліцензованим обсягом 120 осіб денної форми навчання було висловлено 
пропозиції та рекомендації для покращення освітнього процесу, а саме: 

1) Продовжити роботу з удосконалення інформаційно-
комп'ютерного забезпечення освітнього процесу з предметів циклу 
професійно-орієнтованих дисциплін. 

2) Здійснювати впровадження інноваційних інформаційно-
технологічних програм навчання. 

3) Продовжити роботу над написанням підручників і навчальних 
посібників для дисципліни відповідно до навчального плану спеціальності. 

4) Поповнювати книжковий фонд фаховою навчально-науковою та 
періодичною літературою. 

5) Продовжувати співпрацю із закордонними науковими закладами та 
установами з метою підготовки науково-педагогічних кадрів, створення 
навчально-методичної літератури та реалізації якісного навчання. 

У ході освітньої діяльності з підготовки акушерок здійснені наступні 
заходи щодо виконання цих рекомендацій та пропозицій: 

1. Викладачами коледжу КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради створені: навчальна комп'ютерна програма з 
«Акушерства і гінекології», яка встановлена в комп'ютерному класі коледжу, 
де проходить вивчення дисциплін «Акушерство» та «Гінекологія» 
студентами коледжу; в освітній процес впроваджено навчально-
контролюючу комп'ютерну програму для позааудиторної роботи студентів з 
бази тестових завдань ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок М. 
Акушерська справа». У зв'язку з систематичним оновленням бази даних 



ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок М. Акушерська справа», 
викладачами циклової комісії акушерсько-гінекологічних дисциплін 
розроблений навчально-методичний посібник «Готуємось до ліцензованого 
інтегрованого іспиту Кроку М. Акушерська справа», видання якого 
заплановано на лютий 2020 року. 

2. З метою впровадження інноваційних інформаційно-технологічних 
програм навчання у коледжі КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради, вдосконалено пакет програм «Деканат», що 
дозволяє забезпечити структуру освітнього процесу (навчальні плани, 
академічні групи, підгрупи, лекційні потоки), навчальне навантаження 
кафедр та циклових комісій, визначати кількість посад науково-педагогічних 
та педагогічних працівників, інформацію про викладачів, розклад занять, 
відомості про студентів (оцінки, відвідування, рух). 

Створено внутрішньоінститутську систему Інтранет, завдяки якій 
студенти мають персоніфікований доступ до навчально-методичних 
матеріалів з дисциплін; розкладу навчальних занять; переліку загальних та 
фахових компетентностей, якими вони мають оволодіти при вивченні кожної 
дисципліни навчального плану; критеріїв оцінювання та ін. 

Впроваджено програму «Колоквіум», яка автоматизує процес 
тестування студентів з метою підготовки до підсумкового модульного 
контролю та проведення ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок М. 
Акушерська справа». 

В освітній процес введено програму «ПС - журнал успішності WEB», 
що забезпечує можливість реєстрації та контролю поточної успішності та 
відвідувань занять студентами в реальному часі. 

3. Науково-педагогічними та педагогічними працівниками створено 
об'єкти інтелектуальної власності: навчально-методичні посібники, 
підручники, збірники, методичні рекомендації, що забезпечують освітній 
процес майбутніх акушерок: 

— Яворська Т.І. (у співавторстві) «Практикум з фантомного 
акушерства» (2017) . 

Лаговська Г.І. «Аномальні маткові кровотечі» (2019), «Ведення 
лактації та грудного вигодовування» (2017), «Акушерські кровотечі в II 
половину вагітності» (2018). 

Козирацька JI.M. «Методи розпізнавання плідності» (2019), 
«Акушерські кровотечі під час вагітності, пологів і післяпологовий період» 
(2018), «Термінальні стани в акушерстві. Невідкладна медична допомога» 
(2017), «Сучасні методи контрацепції для сексуально активних підлітків» 
(2015), «Клінічні завдання з фізіологічного акушерства» (2016). 

- Мосійчук Л.Г. «Основи дитячої гінекології» (2017). 



- Козирацька Л.М. «Стандарти проведення практичних навичок з 
предмету «Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї»» (2019), «Ситуаційні 
задачі з фізіологічного і патологічного акушерства» (2018), «Рольові ігри та 
проблемні клінічні ситуації» (2017), «Стандарти проведення практичних 
навичок», предмет «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології», 
спеціальність «Лікувальна справа»» (2016), «Клінічні завдання з акушерства 
та гінекології з використанням ілюстрацій» (2016), «Клінічні завдання з 
фізіологічного акушерства» (2015). 

— Лаговська Г.І. «Збірник навчальних алгоритмів з гінекології. 
Спеціальність «Лікувальна справа»» (2018), «Збірник навчальних алгоритмів 
з акушерства», предмет «Акушерство» спеціальність «Лікувальна справа»» 
(2017). Методичні вказівки до практичних занять на основі компетентнісного 
підходу: «Кровотечі в послідовому та ранньому періодах» (2017), «Маткові 
кровотечі в ранньому післяпологовому періоді» (2019). 

- Методичні вказівки до практичних занять на основі 
компетентнісного підходу: «Тазові передлежання плода» (2019). 

Яворська Т.І. Методичні вказівки до практичного заняття 
«Фізіологічний післяпологовий період: сучасні проблеми лактації та 
контрацепції» (2017). 

— Мосійчук Л.Г. «Відомі та нові аспекти акушерства та гінекології» 
(2019), «Менструальна функція - дзеркало дітородної функції» (2018), 
«Гострі проблеми в акушерстві та гінекології» (2016), «Невиношування 
вагітності - сучасний погляд на проблему» (2015). 

Лаговська Г.І. «Профілактика передчасних пологів та 
загрозливого аборту: сучасні підходи зниження перинатальної 
захворюваності та смертності» (2017), «Сучасні перинатальні технології гіри 
веденні фізіологічних пологів» (2015). 

Куценко Г.Ф. «Ведення вагітності та пологів при 
екстрагенітальній патології» (2019), «Пологовий травматизм» (2015), 
«Гострий живіт-позаматкова вагітність» (2016). 

4. Загальний фонд бібліотеки КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» ЖОР складає 94 519 примірників наукової, навчальної, довідкової 
літератури та періодичних видань, що забезпечують академічну місію 
закладу вищої медичної освіти. Продовжується формування важливої 
частини фонду - літератури для забезпечення освітнього процесу лікувально-
акушерського відділення. За 2014-2019 рр. фонд бібліотеки поповнився 199 
примірниками нової літератури саме з акушерства та гінекології. Більшу 
частину нових надходжень складають підручники, навчальні посібники з 
фахових дисциплін: Актуальні питання акушерства у практиці сімейного 
лікаря: навч. посібник для лікарів-інтернів і лікарів — слухачів закладів 



(факультетів) післядипломної освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.]; за ред. Ю. В. 
Вороненка. К.: Видавець Заславський О. Ю., 2016. 348 с.; Акушерство та 
гінекології : у 4 томах: підручник / за ред. В. М. Запорожана. К. : ВСВ 
"Медицина", 2013. 2014.Т.1: Акушерство. 2013. 1032 с. Т.2: Неонатологія. 
2013. 928 с. Т.З : Неоперативна гінекологія. 2014. 928 с. Т.4 : Оперативна 
гінекологія. 2014. 696 с.; Бойко В. І. Акушерські кровотечі: навч. посіб. 
Суми: Сумський державний університет, 2017. 118 с.; Бойко В.І. 
Антенатальний догляд при багатоплідній вагітності : навч. посіб. Суми: 
Сумський державний університет, 2016. 105 с.; Бойко В.І. Затримка розвитку 
плода: навч. посіб. Суми: Сумський державний університет, 2015. 80 с.; 
Калашник Н.В. Кесарів розтин у сучасному акушерстві: навч. посіб. Суми : 
Сумський державний університет, 2016. 72 с.; Методи контрацепції 
відповідно до періодів життя (післяпологовий та післяабортний періоди): 
навч. посіб. / Г. М. Адамова [та ін.]. К. : Програма "Здоров'я жінок України", 
2015. 272 е.; Медсестринство в акушерстві: навчальний посібник / М. Б. 
Шегедин [та ін.]. Вінниця : Нова Книга, 2015. 176 е.; Назарова І.Б. 
Фізіологічне акушерство: підручник. - 2-е вид., переробл. і допов. К.: ВСВ 
«Медицина», 2018. 408 с.; Протоколи медичної сестри (фельдшера, 
акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур 
та маніпуляцій / М. К. Хобзей [та ін.]. - 2-е вид. К. : ВСВ Медицина, 2015. 
256 с.; Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї: навчальний посібник / 
ред. Н. І. Геник; рец.: О. М. Макарчук, Ю. П. Вдовиченко, В. О. Заболотнов. -
2-е вид., доп. Івано-Франківськ, 2018. 140 с.; Самойленко, В.Б. 
Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї: підручник / В. Б. Самойленко, Г. 
Г. Рой, В. В. Мисік ; За ред. В. І. Литвиненка. К.: ВСВ "Медицина", 2018. 216 
с.; Степанківська О.В. Гінекологія :підручник. - 3-е вид. К. : ВСВ Медицина, 
2015, 2018. 432 с.; Щербина М.О. Основи перинатальної медицини [Текст] : 
навч. посіб. К.: ВСВ «Медицина», 2017. 152 е.; Яворський П.В. Практикум з 
фантомного акушерства: навч. посіб. - 2-е вид., переробл. і допов. К. : ВСВ 
«Медицина», 2017. 144 с. Комплектування бібліотечного фонду відбувалося 
через книжкові магазини міста, видавництва «Медицина», «Укрмедкнига» 
(м. Тернопіль), «Нова Книга» (м. Вінниця). 

Для проведення наукових досліджень, написання рефератів, статей, 
підготовки доповідей для конференцій, круглих столів активно 
використовуються фахові періодичні видання: «Актуальні питання педіатрії, 
акушерства та гінекології», «З турботою про Жінку», «Міжнародний журнал 
педіатрії, акушерства та гінекології», «Здоровье женщины», «Медичні 
аспекти здоров'я жінки». 



5. КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної 
ради та його структурним підрозділом коледжем встановлено наукові та 
освітні зв'язки з такими закордонними науковими закладами та установами: 

- Ярославським вищим державним навчальним техніко-економічним 
закладом ім. Броніслава Марковича, м. Ярослав (Республіка Польща); 

- Вищою школою наук про здоров'я, м. Жирардув (Республіка Польща); 
Корпорацією «Каріір Імпрувмент Консалтінг, Інк.» (Сагеег 

Improvement Consulting, Inc.) штат Нью-Йорк, США. 
- Для студентів закладу вищої освіти та співробітників щороку 

проводяться зустрічі з доктором медичних наук Антуаном Лісицем 
(Хорватія, клініка «Про Віта»). 

- Активно впроваджується практика участі науково-педагогічних і 
педагогічних працівників, студентів у міжнародних наукових форумах, 
проходження спеціалізованих курсів: 

• курси підготовки інструкторів-викладачів за програмою «Фінансування 
та управління в сфері охорони здоров'я України», що проводились за 
сприяння Європейського Союзу; 

• курс навчання в Вебб Інституті Лідерства, Маркетингу та Демократії 
при Раскін Коледж в Оксфорді (Великобританія); 

• курси з надання невідкладної допомоги та реанімації в Кракові 
(Республіка Польща); 

• участь у Міжнародній науково-практичній конференції «III Жешувські 
читання з медсестринства. Громадське здоров'я. Медсестринство XXI 
сторіччя», м. Жешув (Республіка Польща); 

• обмін педагогічним і науковим досвідом з підготовки фахівців на 
Young Europe Forum, м. Краків (Республіка Польща); 

• участь у Міжнародній конференції «їглавські дні здоров'я», яка 
проводиться на базі Вищої політехнічної школи м. їглава (Чехія); 

• участь у Міжнародній конференції «Міждисциплінарні аспекти краси, 
здоров'я і хвороб» у Вищій технічно-економічній школі імені Броніслава 
Марковича м. Ярослав (Республіка Польща); 

• співпраця між студентами інституту, коледжу та Мароканським ліцеєм 
(м.Удджида) з метою поглибленого вивчення студентами іноземної мови; 

• підписання договору про співпрацю між навчальним закладом та 
Асоціацією медичних сестер та акушерок Словацької Республіки, 
спрямованого на реалізацію спільних фахових досліджень, співпрацю в 
наукових та освітніх проектах, спільне проведення або співучасть у наукових 
форумах, конференціях, з'їздах та подальша апробація результатів здійсненої 



роботи у наукових періодичних виданнях України та країн Європи (жовтень, 
2017 р.). 

• офіційний візит викладачів КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради до Вищої школи освіти та терапії (Польща) з 
метою ознайомлення із передовим досвідом країни-сусіда у руслі підготовки 
медичних фахівців; 

• стажування у Вищій школі освіти та терапії (Польща) (ректор 
Шатило В.Й., проректор з навчальної роботи Гордійчук C.B., проректор з 
гуманітарної освіти, виховання та міжнародного співробітництва Горай О.В., 
доцент кафедри «Сестринська справа» Шигонська Н.В.); 

• участь студентів в освітній програмі Європейського Союзу Erasmus, 
котра надає можливість навчатися, проходити стажування чи викладати у 
багатьох країнах Європи; 

• відвідування у складі делегації головних лікарів лікарень, працівників 
служб крові, представників обласних, міських, районних державних 
адміністрацій, викладачів та студентів медичних вищих навчальних закладів 
Литовського національного центру крові, лікарні міста Вільнюса, а також 
Міністерства охорони здоров'я Литви. 

Висновок. Експертна комісія констатує, що рекомендації експертної 
комісії під час попередньої акредитаційної експертизи у 2014 році виконано в 
повному обсязі. 

8. Загальні висновки та пропозиції 
На підставі викладених матеріалів акредитаційної експертизи 

КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради та 
його структурного підрозділу коледжу, який здійснює підготовку молодшого 
спеціаліста спеціальності 223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона 
здоров'я», освітньо-професійної програми «Акушерська справа», експертна 
комісія дійшла висновку, що програма освітньої підготовки цих фахівців з 
ліцензованим обсягом 120 осіб у КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради та коледжі, кадрове, навчально-методичне, 
матеріально-технічне та інформаційне забезпечення в цілому відповідають 
встановленим вимогам до названого рівня освітньої підготовки і можуть в 
подальшому забезпечити державну гарантію якості освіти. 

Водночас, експертна комісія вважає за доцільне висловити зауваження 
і рекомендації керівництву закладу вищої освіти, які не впливають на 
загальне позитивне рішення, але сприятимуть підвищенню якості підготовки 
молодшого спеціаліста спеціальності 223 «Медсестринство», галузі знань 22 
«Охорона здоров'я», освітньо-професійної програми «Акушерська справа»: 

1. З урахуванням зростаючих вимог до професійної підготовки 
студентів-медиків на основі компетентнісного підходу продовжити 
впроваджувати в освітній процес інноваційні технології викладання, 
включаючи інтерактивні, дистанційні, симуляційні та ін., що дозволить 
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оптимізувати навчання студентів, підвищити їх рівень активності, 
стимулювати творчі здібності, наблизити освітній процес до практики. 

2. Активізувати роботу науково-педагогічних працівників, студентів 
щодо публікацій результатів науково-дослідної роботи у вітчизняних та 
міжнародних фахових виданнях. 

3. Оптимізувати використання сучасних інформаційних технологій з 
метою вдосконалення електронного супроводу освітнього процесу 
підготовки молодших спеціалістів за ОПП «Акушерська справа», 
приділивши особливу увагу можливості дистанційного виконання 
самостійної та індивідуальної роботи студентів. 

4. Активізувати профорієнтаційну роботу з метою залучення найбільш 
обдарованої молоді до опанування майбутньої професії акушерка. 

Висновок. КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради забезпечує державну гарантію якості освіти під час 
підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 223 «Медсестринство» 
галузі знань 22 «Охорона здоров'я», освітньо-професійної програми 
«Акушерська справа», підтверджує спроможність навчального закладу 
здійснювати підготовку цих фахівців з ліцензованим обсягом 120 осіб 
щорічно. 
Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри громадського здоров'я та 
управління охороною здоров'я Харківського національного 
медичного університету, доктор 
медичних наук, професор, голова комісії 

Член експертної комку: 
завідувач фельдшерсько-акушерським відділенням, 
викладач вищої категорії Сумського медичного коледжу -

обласної ради. 

ми ознайомлений і отримав один примірник: 

'Р 



Документ про декларування виконання вимог 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
спеціальності 223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона здоров'я», 

освітньо-професійної програми «Акушерська справа» 

Найменування показника 
(нормативу) 

Значення 
показника 

(нормативу) за 
початковим 

рівнем 
(коротким 
циклом) 

Фактичне 
значення 

показника 

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 
1. Наявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти 

+ + -

2. Наявність у складі підрозділу 
чи кафедри відповідальних за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково-
педагогічних працівників, на яку 
покладено відповідальність за 
підготовку здобувачів вищої 
освіти за певною спеціальністю 

три особи, 3 
них одна особа, 

що має 
науковий 

ступінь або 
вчене звання 

Проектна 
група у 
складі 

3 особи: 
1 Д .М.Н. , 

професор 
1 Д .М.Н. , 

доцент 
1 К.М.Н. , 

доцент 

-

3. Наявність у керівника 
проектної групи (гаранта 
освітньої програми): 
1) наукового ступеня та/або 
вченого звання за відповідною 
або спорідненою спеціальністю 

+ + -

2) наукового ступеня та вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю 

- - -



3) стажу науково-педагогічної 
та/або наукової роботи не менш, 
як 10 років (до 6 вересня 2019 р. 
для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної 
роботи) 

+ + -

Провадження освітньої діяльності 
4. Проведення лекцій з 
навчальних дисциплін науково-
педагогічними (науковими) 
працівниками відповідної 
спеціальності за основним 
місцем роботи (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним 
планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь 
та/або вчене звання (для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які 
мають вищу категорію) 

25 87 +62% 

2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора 

- - -

3) які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання 

- - -

5. Проведення лекцій з 
навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування 
професійних компетентностей 
науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є 
визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості 
годин): 
1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи 
за фахом 

- - -

2) практичної роботи за фахом 10 42 +32% 



6. Проведення лекцій, 
практичних, семінарських та 
лабораторних занять, здійснення 
наукового керівництва 
курсовими, дипломними 
роботами (проектами), 
дисертаціями науково-
педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової та 
професійної активності кожного 
з яких засвідчується виконанням 
за останні п'ять років не менше 
трьох умов, зазначених у пункті 
5 приміток 

підпункти 
1-19 

пункту ЗО 

підпункти 
1,2,3,5,6,7,8, 
9,10, 13, 14, 
15, 16,17,18 
пункту 30 

— 

7. Наявність випускової кафедри 
зі спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної 
спеціальності: 
1) з науковим ступенем доктора 
наук та вченим званням - - -

2) з науковим ступенем та 
вченим званням -

-

-

3) з науковим ступенем або 
вченим званням 

+ + 
-

8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково-
педагогічними працівниками 
та/або наказів про прийняття їх 
на роботу 

+ + 
-

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 



1. Забезпеченість приміщеннями 
для проведення навчальних 
занять та контрольних заходів 
(кв. метрів на одну особу для 
фактичного контингенту 2,4 3,2 +0,8 

студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за 
змінами) 
2. Забезпеченість 
мультимедійним обладнанням 
для одночасного використання в ЗО зо навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості 
аудиторій) 

ЗО зо 

3. Наявність соціально-
побутової інфраструктури: 
1) бібліотеки, у тому числі + 

+ 
читального залу 

+ 

2) пунктів харчування + + -

3) актового чи концертного залу + + -

4)спортивного залу + + -

5) стадіону та/або спортивних + + 
майданчиків 

+ 

6) медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів 
вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби) 

70 70 — 

Провадження освітньої діяльності 
5. Забезпеченість 
комп'ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 

+ + -

устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів 

Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 
1. Наявність опису освітньої + + 
програми 

+ + 

2. Наявність навчального плану 
та пояснювальної записки до + + -

нього 
Провадження освітньої діяльності 



3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни + + -

навчального плану 
4. Наявність комплексу 
навчально-методичного 
забезпечення з кожної + + -

навчальної дисципліни 
навчального плану 
5. Наявність програми 
практичної підготовки, робочих + + -

програм практик 
6. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з + + 
кожної навчальної дисципліни 

+ + 

навчального плану 
7. Наявність методичних 
матеріалів для проведення 
атестації здобувачів 

+ + -

Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності 
1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними 
виданнями відповідного або 

не менш як два 
найменування 5 +3 

спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді 
2. Наявність доступу до баз 
даних періодичних наукових 
видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне 

+ + — 

користування базами кількома 
закладами освіти) 

Провадження освітньої діяльності 



3. Наявність офіційного веб-
сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація 
про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-
наукова/ видавнича/атестаційна 
(наукових кадрів) діяльність, 
навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація) 

+ + -

4. Наявність електронного 
ресурсу закладу освіти, який 
містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних 
дисциплін навчального плану, в 
тому числі в системі 
дистанційного навчання 
(мінімальний відсоток 
навчальних дисциплін) 

50 50 -

Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри громадського здоров'я та 
управління охороною здоров'я Харківського національного 
медичного університету, доктор 
медичних наук, професор, голова комісії 
В.А. Огнєв 

ЬШ! 
Член експертної комісії: 
завідувач фельдшерсько-акушерським відділенням, 
викладач вищої категорії Сумського медичного коледжу -
комунального закладу Сумської обласної ради. 
Р.В. К р щ ^ а / 

З експертними висновками ознайомлений і отримав один примірник: 
ректор інституту, 
доктор м е д и ч н ^ ^ ^ І Щ ^ ; ^ ^ рр 
В.Й.Шатило 



«ПОГОДЖЕНО» 
Голова експ 

О т 
26.12.2019 р 

тної комісії МОН України 
проф. В.А. Огнєв 

Графік проведення експертних контрольних ро 
спеціальності 223 «Медсестринство», галузі знань 22 «Охорона з! 

освітньо-професійної програми «Акушерська справа» 

«ПОГОДЖЕНО» 
Ректор КВНЗ «Житомирський медичний 
Шт&бШ^ЖіШіМирськбі обласної ради 

^В.И. Шатило 

№ 
з/п 

Група Предмет Дата Викладач Місце 
проведення/час 

Експерт 

1. 301 Анатомія людини 26.12.19 р. Шаня Н.С. Аудиторія № 34-35, 
11:20 

В.А. Огнєв 

2. 301 Фізіологія людини 26.12.19 р. Леонченко Н.П. Аудиторія № 34-35, 
12:50 

Р.В. Крівцова 

3. 401 Акушерство 27.12.19 р Козирацька Л.М. Аудиторія № 34-35, 
11:20 

В.А. Огнєв 

4. 401 Гінекологія 27.12.19р Козирацька Л.М. Аудиторія № 34-35, 
15:50 

Р.В. Крівцова 

Голова комісії і ПО,(іМЛ^ В.А. Огнєв 



РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРТНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
студентами спеціальності 223 «Медсестринство», 

галузі знань 22 «Охорона здоров'я», 
освітньо-професійної програми «Акушерська справа» 

коледжу КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

Найменування дисципліни Група Кіль-ть 
студентів 

Одержали оцінки при самоаналізі Абсолютна 
успішність, 

% 

Якість 
навчання, 

% 

Середні 
й бал 

Найменування дисципліни Група Кіль-ть 
студентів 

«відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Абсолютна 
успішність, 

% 

Якість 
навчання, 

% 

Середні 
й бал 

Найменування дисципліни Група Кіль-ть 
студентів 

кіль-
ть 

% кіль-
ть 

% кіль-
ть 

% кіль-ть % 

Абсолютна 
успішність, 

% 

Якість 
навчання, 

% 

Середні 
й бал 

Цикл загальної підготовки 

1 Анатомія людини 301 ЗО 1 3,3 18 60 11 36,7 - - 100 63,3 3,6 

2 Фізіологія людини 301 30 - - 18 60 12 40 - - 100 60,0 3,3 

Разом за циклом 60 1 1,6 36 60 23 38,4 - - 100 62,0 3,5 

Цикл професійної та практичної підготовки 

2 Акушерство 401 зо 7 23,3 13 43,4 10 33,3 - - 100 67,0 3,9 
л 3 Гінекологія 401 зо 6 20 15 50 9 зо - - 100 70,0 3,9 

Разом за циклом 60 13 21,6 28 46,7 19 31,6 - - 100 68,5 3,9 

і 
Голова комісії {СйМс К В А - 0 г н є в 



Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог щодо якісних 
характеристик підготовки фахівців 

спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 Охорона здоров'я, 
освітньо-професійної програми Акушерська справа 

Назва показника (нормативу) Значення 
показника 
нормативу 

Фактичне 
значення 

показника 
нормативу 

Відхілення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного 

1 2 3 4 

Якісні характеристики підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів 

1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти 
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, % 

100 100 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 

100 100 -

1.3. Чисельність науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у навчальному закладі 
за основним місцем роботи, які займаються 
вдосконаленням навчально-методичного 
забезпечення, науковими дослідженнями, 
підготовкою підручників та навчальних 
посібників, % 

100 100 

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше % 
2.1. Рівень гуманітарних знань студентів: 
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 

50 66,7 +16,7 

2.2. Рівень фундаментальних знань студентів: 
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 

50 62 +12 

2.3. Рівень фахової підготовки: 
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), % 

50 68,5 +18,5 

Голова комісії <&Хлл/1 В.А. Огнєв 



3. Організація наукової роботи 
3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів 

- + + 

3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 
наукових конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо) 

+ + 

Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри громадського здоров'я та 
управління охороною здоров'я Харківського національного 
медичного університету, доктор 
медичних/раук, професор, голова комісії 
В.А. Огш 

Член експертної комісії: 
завідувач фельдшерсько-акушерським відділенням, 
викладач вищої категорії Сумського медичного коледжу -
комунального закладу Сумської обласної ради. 
Р.В. Кгйвцова 
Ш&і 
З експертними висновками ознайомлений і отримав один пр 
ректор інституту, 
доктор медичних наук, професор 
В.Й.Шатило 

Голова комісії В.А. Огнєв 


