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ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи
підготовки молодшого спеціаліста
за спеціальністю 5.12010106 «Стоматологія ортопедична»
галузі знань 1201 Медицина
в Чортківському державному медичному коледжі
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
04.04.2017р. № 492-А «Про проведення акредитаційної експертизи»,
відповідно до пункту 4 «Положення про акредитацію вищих навчальних
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах», затвердженого 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», з метою проведення
чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі
спеціальності 5.12010106 „Стоматологія ортопедична” в Чортківському
державному медичному коледжі експертною комісією у складі:
Голова комісії:
Дмитришин Тетяна Миколаївна

- в.о. професора кафедри
стоматології післядипломної
освіти Державного вищого
навчального закладу «ІваноФранківський національний
медичний університет»,
доктор медичних наук

Експерт:
Кравчук Ніна Юріївна

- голова циклової комісії
стоматологічних дисциплін
Ківерцівського медичного
коледжу, викладач вищої
категорії
У період з 11.04.2017 р. по 13.04.2017 р. включно проведена чергова
акредитаційна експертиза підготовки фахівців із галузі знань 1201 Медицина
спеціальності 5.12010106 „Стоматологія ортопедична”.
Чортківський державний медичний коледж представив пакет
документів, який за обсягом та повнотою відповідає вимогам постанови
Кабінету Міністрів України № 978 від 9 серпня 2001 року «Про затвердження
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах».
Під час акредитаційної експертизи комісія ознайомилась з заявленими
матеріалами про діяльність Чортківського державного медичного коледжу,
які містять копії заяви, засновницьких документів, освітньо-кваліфікаційної
характеристики та освітньо-професійної програми, довідки обласного
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управління статистики про внесення до єдиного державного реєстру звітних
статистичних одиниць, відомостей про соціальну інфраструктуру, кадрове,
матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення заявленого виду
освітньої діяльності, акт санітарно-епідеміологічного обстеження об’єкта
(Чортківського державного медичного коледжу), затверджений Державною
службою України безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
управління Держпродспоживслужби в Чортківському районі від 28.11.2016р.,
санітарний паспорт, акт проведення пожежно-технічного обстеження,
виданий Чортківським районним відділом управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області від 23.11.2016 р.,
довідка управління Держпраці у Тернопільській області від 05.12.2016 р.
У процесі аналізу:
- були використані і вивчені матеріали звіту про діяльність із підготовки
молодших спеціалістів зі спеціальності 5.12010106 „Стоматологія
ортопедична” з ліцензованим обсягом освітньої послуги 60 осіб (денна
форма навчання);
- вибірково перевірені документи Коледжу, які підтверджують загальні
відомості про навчальний заклад;
- здійснено аналіз виконання студентами комплексних контрольних робіт
із гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової,
професійної та практичної підготовки;
- проведено ознайомлення з матеріально-технічною базою та фактичним
станом навчальних приміщень, кабінетів та лабораторій;
- проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення навчального
процесу, організації навчальної та методичної роботи;
- проаналізовано стан кадрового забезпечення;
- проведені наради з керівництвом, співбесіди з працівниками та
студентами Коледжу.
У результаті перевірки діяльності Чортківського державного
медичного коледжу експертна комісія констатує наступне:
- інформація, подана до Міністерства освіти і науки України згідно з
переліком документів, які подані навчальним закладом до акредитації
спеціальності 5.12010106 „Стоматологія ортопедична”, є об’єктивною і
відповідає стану справ у Коледжі на 11 квітня 2017 р.;
- підготовка молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів у цілому
відповідає встановленим законодавством вимогам.
РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
Чортківський державний медичний коледж розташований за адресою:
вул. Гоголя, 7, м. Чортків Тернопільської області, 48500, номер тел. факсу
(0352)
2-02-36,
електронна
адреса:
medcollege@cor.tr.ukrtel.net,
ідентифікаційний код 02011611.
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Чортківський державний медичний коледж є вищим навчальним
закладом, який забезпечує професійну підготовку кваліфікованих молодших
спеціалістів галузі знань 1201 Медицина та 1202 Фармація для лікувальних,
лікувально-профілактичних установ та аптечної мережі України.
Коледж заснований на спільній власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Тернопільської області. Коледж підпорядкований, підзвітний і
підконтрольний Тернопільській обласній раді, у галузевому відношенні –
головному управлінню охорони здоров’я та управлінню освіти і науки
Тернопільської обласної державної адміністрації.
Чортківський державний медичний коледж заснований у 1946 році
згідно з постановою Ради Міністрів УРСР і наказу № 84 по Тернопільському
облздороввідділу від 15.07.1946 р. як школа медичних сестер.
У 1954 році Чортківська школа медичних сестер була реорганізована в
медичне училище, яке почало готувати спеціалістів трьох медичних
професій: фельдшер, медична сестра, акушерка (наказ Міністра охорони
здоров’я УРСР № 404 від 24 червня 1954 р.).
У 1993 році до згаданих уже спеціальностей приєдналися
"Стоматологія ортопедична" та "Медико-профілактична справа".
Процес наступності та безперервності освіти реалізується через
відкриття в Коледжі у 1995 році відділення післядипломної підготовки
молодших медичних спеціалістів, де підвищують кваліфікацію молодші
медичні фахівці за акредитованими спеціальностями.
У 1997 році (наказ МОЗ України № 26 від 07.02.97 р.) Коледж отримав
статус базового для медучилищ Тернопільської області.
Із 1999 року готує спеціалістів за спеціальністю "Фармація".
У 2001 році згідно з рішенням ДАК Міністерства освіти і науки
України (протокол № 33 від 17.05.01 р.) і сесії Тернопільської обласної ради
(№ 272 від 20.06.01р.) Чортківське медичне училище змінило статус на
Чортківський державний медичний коледж і отримало право на провадження
освітньої діяльності за напрямом 1101 ”Медицина” зі спеціальності 6.110100
“Сестринська справа” (бакалавр).
У Коледжі є в наявності оригінали наступних засновницьких
документів:
- довідка АБ № 603037 від 13.12.2012 р. про включення Чортківського
державного медичного коледжу до єдиного державного реєстру підприємств
та організацій України;
- свідоцтво А00 № 757134 про державну реєстрацію юридичної особи
Чортківський державний медичний коледж;
- Статут Чортківського державного медичного коледжу.
Юридичними підставами для здійснення освітньої діяльності з
підготовки молодших спеціалістів на період до 01.07.2017 р. та підвищення
кваліфікації фахівців за акредитованими спеціальностями до 01.07.2019 р. є
ліцензія та сертифікати про акредитацію зі спеціальностей – ліцензія, серія
АЕ, № 527882 від 26.01.15 р., отримана згідно з рішенням ДАК від
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25.11.2014р., протокол № 113 (наказ МОН України від 05.12.2014р. № 3090Л), видана 26.01.2015р.
Згідно з додатком до ліцензії серія АЕ № 527882 ліцензований обсяг
підготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів зі
спеціальностей становить:
№

Напрям

1

1201 Медицина

2
3

Спеціальність

5.12010101 Лікувальна справа
5.12010102 Сестринська справа
5.12010105 Акушерська справа
5.12010106 Стоматологія
ортопедична
1202 Фармація 5.12020101 Фармація
Підвищення кваліфікації фахівців за
акредитованими спеціальностями
Усього на рік

Ліцензований обсяг
денна форма заочна форма
150
90
90
60
90

50

500

Сертифікати про акредитацію:
№
Шифр та найменування
№, дата видачі
за п галузі знань, код та назва спеціальності
і термін дії ліцензії
1201 "Медицина"
Серія НД-І, № 2022215 від
1.
5.12010101 "Лікувальна справа"
05.06.12 до 01.07.2017р.
Серія НД-І, № 2022216 від
2.
5.12010102 "Сестринська справа"
05.06.12 до 01.07.2017р.
Серія НД-І, № 2022217 від
3.
5.12010105 "Акушерська справа"
05.06.12 до 01.07.2017р.
Серія НД-І, № 2022218 від
4.
5.12010106 "Стоматологія ортопедична"
05.06.12 до 01.07.2017р.
1202 "Фармація"
Серія НД-І, № 2022219 від
5.12020101 «Фармація»
5.
05.06.12 до 01.07.2017р.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 р. № 266», підготовлено та затверджено Акт узгодження переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та ліцензованого
обсягу у Чортківському державному медичному коледжі:
№
з/п

1.

Шифр
галузі
1

22

Ліцензований обсяг

Галузь знань

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

очна форма
навчання
(денна,вечірня)

заочна форма
навчання
(в т.ч.дистанційна)

2

3

4

5

6

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
Охорона
223
Медсестринство
330
здоров’я
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2.

22

3.

22

Охорона
здоров’я
Охорона
здоров’я

6

221

Стоматологія

60

-

226

Фармація

90

50

480

50

Всього

У зв’язку з набуттям чинності 28 червня 2015 року Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності (частина 6, стаття 21)
ліцензії з освітньої діяльності з підвищення кваліфікації у сфері вищої освіти,
що були чинними станом на цю дату та мали обмежений термін дії, стали
безстроковими (лист МОН України № 1/9-270 від 31.06.2016 р.).
На даний час Чортківський державний медичний коледж здійснює таку
освітню діяльність:
1. Підготовка фахівців за галузями знань 1201 Медицина та 1202
Фармація зі спеціальностей:
- 5.12010101 Лікувальна справа (фельдшер);
- 5.12010102 Сестринська справа (медична сестра);
- 5.12010105 Акушерська справа (акушерка);
- 5.12010106 Стоматологія ортопедична (зубний технік);
- 5.12020101 Фармація (фармацевт).
2. У 2016 році проведено набір студентів на навчання за новим
переліком галузей знань із спеціальностей, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року за № 266 – галузь знань
22 Охорона здоров’я, спеціальність 221 Стоматологія, 223 Медсестринство та
226 Фармація.
3. Підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних
спеціалістів за акредитованими спеціальностями.
Контингент студентів станом на 01.10.2016 р. – 1637 студентів, з них
802 студенти – за державним замовленням, 835 – за рахунок коштів фізичних
осіб, зокрема за спеціальностями (спеціалізаціями):
на денній формі 1489 осіб за спеціальностями (спеціалізаціями):
- "Лікувальна справа" - 575 осіб;
- "Сестринська справа" - 345 осіб;
- "Акушерська справа" - 167 осіб;
- "Стоматологія ортопедична" - 134 особи;
- "Фармація"- 268 осіб;
на заочній формі за спеціальністю (спеціалізацією):
"Фармація"- 148 осіб.
Станом на 12.04.2017 р. в Коледжі навчається 1514 студентів:
на денній формі 1415 осіб за спеціальностями (спеціалізаціями):
- "Лікувальна справа" - 576 осіб;
- "Сестринська справа" - 345 осіб;
- "Акушерська справа" - 92 особи;
- "Стоматологія ортопедична" - 134 особи;
- "Фармація"- 268 осіб;
Голова експертної комісії
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на заочній формі за спеціальністю (спеціалізацією):
"Фармація"- 99 осіб.
Контингент студентів станом на 01.10.2016 р. зі спеціальності
5.12010106 „Стоматологія ортопедична” – 134 особи, зокрема на курсах:
І курс - 48 осіб,
ІІ курс - 39 осіб,
ІІІ курс - 47 осіб.
Контингент студентів станом на 11.04.2017 р. зі спеціальності
5.12010106 „Стоматологія ортопедична” складає 134 особи, зокрема по
курсах:
І курс - 48 осіб,
ІІ курс - 39 осіб,
ІІІ курс - 47 осіб.
Станом на 11.04.2017 р. згідно з штатним розписом у Коледжі працює
237 співробітників, у тому числі педагогічних – 115.
Із 129-ти штатних викладачів мають:
- вищу кваліфікаційну категорію – 66 осіб (51 %), у тому числі звання
викладач-методист – 28 осіб (22 %);
- першу кваліфікаційну категорію – 23 особи (18 %).
Наукове звання кандидата наук мають 8 осіб.
Викладацький колектив Коледжу у складі 11-ти циклових комісій
здійснює підготовку молодших спеціалістів.
Загальні показники розвитку
Чортківського державного медичного коледжу
(станом на 01.10. кожного року)
№
з/п
1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12-

Показник
2
Кількість ліцензованих спеціальностей
Кількість спеціальностей, акредитованих за:
І рівнем
ІІ рівнем
Контингент студентів (всього)
- у т.ч. на денній формі навчання;
- інші форми навчання (заочна)
Кількість циклових методичних комісій
Кількість співробітників (усього)
- в т.ч. педагогічних
Загальна площа територій, га
Загальна/навчальна площа будівель, кв. м.
Балансова вартість встановленого обладнання
(млн.грн.)
Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.)
Кількість місць у гуртожитку
Кількість посадкових місць у читальних залах
Кількість робочих місць з ПЕОМ:
у тому числі з виходом в Інтернет
доступно для студентів

2014
3
5

Роки
2015
4
5

2016
5
5

5
1761
1613
148
11
261
125
8,0
14570/10624

5
1712
1574
138
11
246
121
8,0
14570/10624

5
1637
1489
148
11
237
116
8,0
14570/10624

6,1

6,3

6,4

17229
684
65
193
193
150

18414
694
65
193
193
150

18000
694
65
194
194
150

Директор Чортківського державного медичного коледжу Білик
Любомир Степанович працює на посаді з 04.11.1992 р. Освіта вища, закінчив
Голова експертної комісії
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у 1976 р. Тернопільський медичний інститут, за фахом лікар-лікувальник
(диплом серії БІ № 738708, виданий 19.06.1976р.).
Білик Любомир Степанович є кандидатом медичних наук, удостоєний
почесного звання «Заслужений лікар України», нагороджений Почесними
грамотами Верховної Ради України (2006 р.), Міністерства освіти України
(1998 р.), Міністерства охорони здоров’я (2006 р.), нагрудним знаком
«Відмінник освіти України».
Білик Любомир Степанович є Кавалером ордена «За заслуги» І, ІІ, і ІІІ
ступенів.
Експертна комісія встановила, що в Чортківському державному
медичному коледжі створені всі умови для здійснення якісної професійної
підготовки молодших спеціалістів.
Перевіривши подані матеріали, експертна комісія підтверджує
наявність та достовірність документів, що забезпечують правову основу
діяльності Чортківського державного медичного коледжу та правові засади
підготовки фахівців зі спеціальності 5.12010106 "Стоматологія
ортопедична".
Структура
навчального
закладу
відповідає
встановленим
законодавством вимогам і забезпечує підготовку молодших спеціалістів на
достатньому рівні. Чортківський державний медичний коледж має всі
необхідні умови для підготовки фахівців зі спеціальності 5.12010106
"Стоматологія ортопедична".
РОЗДІЛ 2.
ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
Прийом до Чортківського державного медичного коледжу
здійснюється на основі «Правил прийому на навчання до Чортківського
державного медичного коледжу», які складаються щорічно відповідно до
«Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України», що
затверджені Міністерством освіти і науки України, зареєстровані
Міністерством юстиції України (у 2016 р. прийом здійснювався відповідно
до «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України»,
затверджених наказом Міністерством освіти і науки України 15.10.2015р.
№ 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 04.11.2015р №1351/27796,
наказу Міністерства освіти і науки України №622 від 06.06.2016р, «Про
затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15
жовтня 2015 року №1085», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.06.2016р за №860/28990, наказу Міністерства освіти і науки України №755
від 02.07.2016р «Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до
вищих навчальних закладів України в 2016 році», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 07.07.2016 р. за №928/29058), «Положення про
приймальну комісію Чортківського державного медичного коледжу».
Голова експертної комісії
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Щорічно «Правила прийому на навчання до Чортківського державного
медичного коледжу» та інформаційні таблиці до Правил прийому вносяться в
Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).
Організація підготовки фахівців з напряму 1201 Медицина,
спеціальності 5.12010106 «Стоматологія ортопедична» починається з
проведення профорієнтаційної роботи з метою відбору до вступу
професійно зорієнтованої молоді. Профорієнтаційна робота проводиться в
таких формах:
 проведення Днів відкритих дверей;
 знайомство вступників з навчальним закладом, навчальними
кабінетами, лабораторіями, особливостями навчально-виховного процесу;
 проведення «Ярмарку професій»;
 участь у Наукових пікніках;
 виступи викладачів Коледжу перед учнями шкіл області з наочною
агітацією (буклети, відеофільм про Чортківський державний медичний
коледж);
 запрошення учнів шкіл на відкриті заходи, які проводяться протягом
навчального року, наприклад: святкові концерти, конкурси «Кращий за
фахом», конференції, студентські суспільно-політичні читання, засідання
науково-дослідницьких гуртків, Дні здоров’я, що мають професійне
спрямування;
 висвітлення заходів, що проводились у навчальному закладі, у
районній, обласній пресі та обласній телекомпанії, мережі Інтернет;
 інформування населення про вступну кампанію на сайті Коледжу, в
обласних та районних газетах, по радіо та телебаченню;
 електронне листування з потенційними вступниками.
Інформація для вступників подається в рекламні довідники для
вступників до ВНЗ.
Для організації прийому та його проведення в грудні кожного року
наказом по Коледжу створюється приймальна комісія (у 2016 р. – наказ
№243 від 23.12.2015 р. «Про створення приймальної комісії Чортківського
державного медичного коледжу для проведення прийому в 2016 р.»).
Приймальна комісія Коледжу забезпечує інформування вступників, їх
батьків та громадськість з усіх питань вступу до Чортківського державного
медичного коледжу, координує діяльність усіх підрозділів Чортківського
державного медичного коледжу щодо підготовки та проведення конкурсного
відбору, забезпечує оприлюднення необхідної інформації на веб-сайті
Чортківського державного медичного коледжу. Документація приймальної
комісії ведеться згідно з вимогами законодавчих нормативних актів і
включає: журнал реєстрації заяв вступників, протоколи засідання
приймальної комісії, особові справи абітурієнтів, алфавітну книгу, звітну
документацію. Засідання та рішення Приймальної комісії оформлюються
протоколами. Дані про абітурієнтів вносяться до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти та інформаційної системи «Конкурс».
Голова експертної комісії
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Порушень ліцензованого обсягу прийому, плану прийому за
державним замовленням, апеляцій від абітурієнтів за акредитаційний період
не було.
Формування контингенту студентів спеціальності 5.12010106
"Стоматологія ортопедична" здійснюється на основі базової загальної
середньої освіти на конкурсній основі, ліцензований обсяг прийому на
спеціальність – 60 осіб.
За останні 3 роки конкурс при вступі на місця державного замовлення
на спеціальність 5.12010106 „Стоматологія ортопедична” становить від 3,0 до
5,7 осіб на місце.
Показники формування контингенту студентів
спеціальності 5.12010106 „Стоматологія ортопедична”
Чортківського державного медичного коледжу
№
з/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Показник
2

Ліцензований обсяг підготовки , всього
осіб
денна форма
заочна форма
Прийнято на навчання, всього осіб
денна форма
в т.ч за держзамовленням
заочна форма
в т.ч за держзамовленням
нагороджених медалями, або тих,
хто отримав диплом з відзнакою
таких, які пройшли довгострокову
підготовку і профорієнтацію
зарахованих на пільгових умовах
з якими укладені договори про
підготовку
Подано заяв на одне місце за формами
навчання
денна
інші форми навчання (заочна)
Конкурс абітурієнтів на місця
державного замовлення
денна
інші форми навчання (заочна)
Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів
акредитації, прийнятих на скорочений
термін навчання на:
денну форму
інші форми (заочну)

2014рік

Роки
2015рік

2016рік

3

4

5

60

60

60

60
38
38
15
-

60
38
38
15
-

60
48
48
10
-

2

3

5

-

-

-

-

1

-

-

-

-

0,75

0,9

0,95

0,75
-

0,9
-

0,95
-

3,0

3,5

5,7

3,0
-

3,5
-

5,7
-

-

-

-

-

-

-

Експертна комісія відмічає, що за період між акредитаційними
експертизами при формуванні контингенту студентів дотримано всіх
законодавчих та нормативних вимог: при проведенні прийому абітурієнтів
Голова експертної комісії
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дотримано ліцензованого обсягу прийому, документація приймальної
комісії ведеться згідно з чинним законодавством, наказ про зарахування на
навчання своєчасно завантажується до Єдиної державної електронної бази
з питань освіти. Зарахування до Коледжу проводиться згідно з правилами
прийому на конкурсній основі. Апеляцій, скарг батьків та абітурієнтів з
питань прийому не було. Це відображено у протоколах приймальної комісії
та наказах про зарахування на навчання.
Експертна комісія перевірила та спільно з керівництвом Коледжу
відобразила інформацію щодо стану контингенту студентів спеціальності
5.12010106 «Стоматологія ортопедична» на 01.10.2016 р. та його змін
протягом 2013-2016 рр.(додаток 1).
Зважаючи на потребу лікувально-профілактичних закладів у медичних
працівниках середньої ланки, підготовка молодших спеціалістів за даною
спеціальністю є доцільною та перспективною.
РОЗДІЛ 3.
ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
Підготовка студентів спеціальності 5.12010106 „Стоматологія
ортопедична” здійснюється відповідно до затверджених складових галузевих
стандартів вищої освіти – освітньо-кваліфікаційної характеристики та
освітньо-професійної
програми
підготовки
фахівців
освітньокваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” із галузі знань 1201
Медицина за спеціальністю 5.12010106 „Стоматологія ортопедична”,
затверджених наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 24.06.2011 р. № 649 «Про затвердження і введення в дію
складових галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та
«Фармація»» та Міністерства охорони здоров’я України від 07.07.2011 р. №
401 «Про введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі
спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
галузей знань «Медицина» та «Фармація»».
Зміст підготовки фахівців спеціальності 5.12010106 „Стоматологія
ортопедична” визначається примірним навчальним планом спеціальності,
затвердженим Міністерством охорони здоров’я України в 2011р.,
навчальними програмами дисциплін навчального плану, іншими нормативноправовими документами.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від
06.11.2015р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р.
№ 266», підготовлено та затверджено Акт узгодження переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та в 2016 році
проведено набір студентів на навчання відповідно до цього Акту.
Голова експертної комісії
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Робочий навчальний план зі спеціальності 5.12010106 „Стоматологія
ортопедична” розроблений відповідно до типового навчального плану,
погодженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та
затвердженого Міністерством охорони здоров’я України в 2011р. і повністю
відповідає вимогам галузевих стандартів вищої освіти за загальною кількістю
годин, тривалістю навчання, переліком дисциплін, кількістю годин,
відведених на вивчення окремих предметів (у тому числі за розподілом годин
на теоретичні та практичні заняття, самостійну позааудиторну роботу),
форми контролю кінцевого рівня знань.
Робочий навчальний план для спеціальності 5.12010106 „Стоматологія
ортопедична” галузь знань 1201 Медицина затверджений педагогічною
радою Коледжу (протокол № 1 від 29 серпня 2014 р.), робочий навчальний
план для спеціалізації Стоматологія ортопедична спеціальності 221
Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров΄я затверджений педагогічною
радою Коледжу (протокол № 1 від 31 серпня 2016р.). Тижневе аудиторне
навантаження з окремих навчальних дисциплін у робочих планах розділене
на години для лекційних, семінарських, практичних занять, лабораторних
робіт та самостійної позааудиторної роботи, сумарна кількість яких
відповідає нормам тижневого навантаження примірного навчального плану зі
спеціальності (спеціалізації) Стоматологія ортопедична.
Відповідно до навчального плану підготовки фахівців спеціальності
5.12010106 „Стоматологія ортопедична” фактичний обсяг годин за ОПП
молодшого спеціаліста складає 4320 год. (80 національних кредитів та 120
кредитів EСTS).
Графік навчального процесу спеціальності розробляється на
навчальний рік і складається відповідно до робочих навчальних планів.
Графік передбачає міждисциплінарний зв’язок, рівномірність завантаження
аудиторного фонду навчального корпусу та лікувальних баз, відповідає
вимогам навчальних планів та нормативних документів. Кількість
нормативних навчальних дисциплін та обсяги їх викладання відповідають
типовому навчальному плану, типовим навчальним програмам.
Вивчення навчальних дисциплін завершується підсумковим контролем
– диференційованим заліком або екзаменом. Екзамени проводяться в
терміни, визначені графіком навчального процесу.
Розклад занять складено на підставі робочого навчального плану та у
відповідності до інструктивних листів і рекомендацій Міністерства освіти і
науки України “Про впровадження 5-денного робочого тижня”. Розклад
теоретичних і практичних занять забезпечує виконання робочого
навчального плану в повному обсязі.
Тижневе навантаження студента складає 54 академічні години, із них –
до 36 год. аудиторних занять (додаток 3,4).
Навчальний день студента не перевищує 8 академічних годин.
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За всіма напрямками діяльності розроблена і затверджена
організаційно-планова документація: розклади проведення перевідних та
державних іспитів, практик, консультацій тощо.
Спеціальність 5.12010106 „Стоматологія ортопедична”
повністю
забезпечена типовими навчальними програмами з навчальних дисциплін,
затвердженими Міністерством освіти і науки України та Міністерством
охорони здоров’я України, які відповідають змісту підготовки зубного
техніка відповідно до галузевих стандартів підготовки молодшого медичного
спеціаліста. На основі типових навчальних програм у відповідності до
чинного навчального плану Коледжу розроблені робочі навчальні програми з
кожної навчальної дисципліни.
Експертна комісія зазначає, що підготовка фахівців зі спеціальності
5.12010106 „Стоматологія ортопедична” здійснюється відповідно до
нормативних і навчально-методичних документів Міністерства освіти і
науки України та Міністерства охорони здоров΄я України та відповідає
вимогам чинних галузевих стандартів вищої освіти підготовки молодшого
спеціаліста із зазначеної спеціальності.
Робочі навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста зі
спеціальності 5.12010106 „Стоматологія ортопедична” наявні, розроблені
на основі примірного навчального плану, затвердженого наказом МОЗ
України та затверджені педагогічною радою Коледжу (протокол № 1 від
29.08.2014 р. та протокол № 1 від 31.08.2016р.)і повністю відповідають його
вимогам до кількості навчальних годин з дисциплін навчального плану,
розподілу їх на лекційні, практичні та години для самостійної
позааудиторної роботи і відповідають тижневому навантаженню
студента в цілому та з окремих дисциплін.
РОЗДІЛ 4.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
Організація та навчально-методичне забезпечення навчальновиховного процесу спеціальності 5.12010106 „Стоматологія ортопедична” в
Коледжі здійснюється згідно з Конституцією України, вимогами
законодавства про освіту та чинними нормативно-правовими документами.
Заходи щодо його організації та науково-методичного забезпечення –
це складова роботи навчального закладу і здійснюються на загальних
принципах. Основними напрямками роботи спеціальності є ефективна
організація навчально-виховного процесу, удосконалення навчального
процесу шляхом упровадження сучасних педагогічних технологій,
постійного внутрішньоколеджного контролю, подальшого розвитку та
зміцнення матеріально-технічної бази спеціальності.
Чітка координована робота на даній спеціальності забезпечується
планом навчально-виховної роботи спеціальності 5.12010106 „Стоматологія
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ортопедична” , який базується на планах роботи структурних підрозділів
Коледжу. План роботи передбачає:
організацію і керівництво навчальним процесом;
контроль за якістю викладання;
контроль успішності студентів;
облік відвідування;
контроль за роботою студентів у період виробничої і переддипломної
практик;
виховну роботу;
соціальну роботу;
роботу з батьками.
Відповідно до функціональних обов'язків контроль за навчальновиховним процесом на відділенні здійснює завідувач відділення.
Основними видами занять є лекції, практичні, лабораторні та
семінарські заняття. Навчальний процес здійснюється шляхом балансу
традиційних та інноваційних форм і методів роботи.
Викладацький склад Коледжу приділяє велику увагу практичному
навчанню з метою підготовки конкурентноспроможного фахівця. У
навчальних кабінетах, лабораторіях обладнані робочі місця, де студенти
мають змогу відпрацьовувати практичні навики як індивідуально, так і в
групах.
Усі навчальні дисципліни та види практик на 100 % забезпечені
навчально-методичними комплексами, до яких належать розроблені
викладачами навчальні робочі програми, що розглядаються на засіданнях
циклових комісій, затверджуються заступником директора з навчальної
роботи, лекційні матеріали, опорні конспекти, плани семінарів, варіанти
контрольних робіт, методичні рекомендації для організації самостійної
роботи, інструкції для проведення практичних занять, нормативні документи
з відповідної галузі, законодавчі акти, дидактичні матеріали, що наочно
ілюструють конкретні теми навчальних програм.
Цикловими комісіями розроблені різного виду контрольні завдання, які
дозволяють здійснювати поточний та рубіжний контроль за станом
підготовки фахівців. Крім того, згідно з графіком проводяться директорські
контрольні роботи. Контрольні завдання відповідають вимогам освітньокваліфікаційної характеристики фахівців.
Програмно-методична документація та викладання всіх дисциплін
проводиться державною мовою.
Навчальні програми, зміст навчально-методичних комплексів
систематично поновлюються викладачами Коледжу з урахуванням змін у
медичній науці та практичній охороні здоров’я відповідно до нових
юридичних законів та нормативних актів. Зміст нормативно-директивних
матеріалів доводиться до відома викладачів на засіданнях педагогічної та
методичної рад і реалізується у відповідних планах роботи навчального
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закладу. Нормативні й рекомендаційні матеріали обговорюються на
засіданнях циклових комісій.
Методична робота проводиться згідно з планами методичної роботи
Коледжу та планами роботи циклових комісій і спрямована на підвищення
науково-теоретичного рівня викладачів, їх педагогічної майстерності,
упровадження в практику нових педагогічних та інформаційних технологій,
передового досвіду, здійснення цілісної системи підвищення кваліфікації,
стимулювання постійної готовності до пошуку, досліджень, творчості.
Групові та колективні форми методичної роботи в Коледжі
представлені такими організаційними формами, як педагогічна рада,
методичні ради, методичні об’єднання, засідання циклових комісій,
семінари-практикуми на основі відкритих занять, педагогічні читання,
постійно діюча виставка кращих методичних напрацювань та передового
педагогічного досвіду, «Школа педагогічної майстерності» для молодих
викладачів, проведення майстер-класів, практичних тренінгів, Тижнів
циклових комісій навчальних дисциплін, педагогічне наставництво,
відвідування (взаємовідвідування) занять із наступним аналізом та
обговоренням.
Методична робота здійснюється працівниками Коледжу шляхом
підготовки комплексу навчально-методичного забезпечення з кожної
навчальної дисципліни (методичних розробок занять, методичних
рекомендацій для організації самостійної роботи студентів, навчальних
посібників, збірників тестових завдань та ситуаційних задач,
відеоалгоритмів, мультимедійних лекцій). Складовою частиною комплексу
навчально-методичного забезпечення викладачів з кожної навчальної
дисципліни є навчальний контент (конспект або розширений план лекцій),
плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт,
самостійної роботи, питання, задачі, завдання та кейси для поточного та
підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної
роботи, післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної
дисципліни. Викладачі постійно працюють над поповненням банку
навчально-контролюючих комп’ютерних програм, методичного наповнення
мережі Інтранет, створенням електронного курсу дисциплін у системі
Moodle, проведенням Тижнів наук, залучають студентів до участі у медичних
та фармацевтичних конгресах студентів та молодих учених, науковопрактичних конференціях, «Наукових пікніках».
На засіданнях циклових комісій розглядаються робочі навчальні
програми, плани роботи кабінетів та гуртків, питання організації навчальнодослідницької роботи студентів у рамках предметних гуртків, індивідуальні
плани роботи викладачів. Обговорюються матеріали для проведення
моніторингу знань (комплексні контрольні роботи, директорські контрольні
роботи), матеріали для проведення екзаменів, ДПА, внутрішньоколеджних
олімпіад, конкурсів «Кращий за фахом». Аналізуються результати
підсумкового контролю, моніторингу знань, ведення навчальної
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документації, рейтингової оцінки навчально-методичної роботи викладачів.
Щорічно на засіданнях циклових комісій аналізують звіти голів державних
кваліфікаційних комісій і планують заходи для покращення якості навчання з
урахуванням нових проблем лікувально-профілактичних установ та охорони
здоров’я в цілому. Розглядаються методичні напрацювання викладачів,
методичні розробки відкритих занять, матеріали атестації викладачів, плани
проведення Тижнів наук, проводиться огляд фахових журналів, обговорення
нормативних документів, новинок психолого-педагогічної та методичної
літератури.
При методкабінеті працює «Школа педагогічної майстерності» для
молодих викладачів, що проводиться у формі круглих столів, психологічних
та практичних тренінгів. Молоді викладачі опановують навики ведення
навчальної документації, оформлення навчально-методичного комплексу,
ознайомлюються з дидактичними вимогами до проведення сучасного
заняття.
У Коледжі створено Студентське наукове товариство, у рамках якого
працюють 57 предметних гуртків, на засіданнях яких студенти займаються
пошуковою та навчально-дослідницькою роботою, за результатами якої
проводяться внутрішньоколеджні та регіональні суспільно-політичні читання
й студентські конференції.
Щорічно студенти та викладачі беруть участь у регіональних
предметних олімпіадах і конкурсах «Кращий за фахом», неодноразово були
переможцями та призерами змагань, до прикладу, у 2016 році, студент ІІІ
курсу Олексюк Данило на Всеукраїнському конкурсі професійної
майстерності студентів ВМНЗ зі спеціальності “Стоматологія ортопедична”,
що проходив у Полтавській медичній стоматологічній академії здобув
диплом ІІ ступеня.
Викладачі Коледжу є активними учасниками наукових, науковометодичних, науково-практичних конференцій, створюють посібники,
пишуть статті, що друкуються в наукових, науково-педагогічних журналах,
наукових збірниках, рецензують навчальні програми та посібники,
здійснюють керівництво навчально-дослідницькою роботою студентів у
рамках роботи гуртків.
Упроваджуються в освітній процес інформаційні технології, що
дозволяють ефективно організовувати самостійну позааудиторну роботу
студентів. Викладачі розробили електронні курси навчальних дисциплін на
платформі віртуального середовища Moodle, що дає можливість дистанційно
опановувати навчальні матеріали у мережі Інтернет цілодобово. Також
паралельно функціонує внутрішньоколеджна мережа Інтранет (розміщена на
WEB-сервері), яка містить курси лекцій із навчальних дисциплін, інструкції
для практичних занять, тестові завдання, відеоалгоритми, матеріали для
самостійної роботи тощо. Студенти мають вільний доступ до інформації,
розміщеної в Moodle та Інтранеті.
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Важливе місце в роботі навчального закладу займає процес
формування майбутнього фахівця – громадянина України. Виховна робота на
спеціальності 5.12010106 „Стоматологія ортопедична” є різноплановою і
спрямована на формування всебічно розвиненої особистості.
Велику увагу колектив приділяє фізичному вихованню студентів,
розвитку потреби в здоровому способі життя, оздоровленню молоді,
фізичному та психічному загартуванню, виробленню відповідального
ставлення до свого здоров’я, гармонійному розвитку духовного і фізичного
здоров’я.
Колектив закладу постійно опікується студентами з числа соціально
незахищених категорій (дітьми з обмеженими фізичними можливостями,
сиротами, студентами, позбавленими батьківського піклування, та з
малозабезпечених сімей), а також дітьми учасників бойових дій та
студентами, які є внутрішньо переміщеними особами.
На сьогодні на спеціальності 5.12010106 „Стоматологія ортопедична”
навчається 3 студентів, які є дітьми-інвалідами, 2 дітей з малозабезпечених
сімей та 2 студентів, які є дітьми учасниками АТО та бойових дій.
У Коледжі працює студентська рада, яка реалізовує, застосовує в
практичній роботі принципи студентського самоврядування.
Експертна комісія зазначає, що рівень організаційного, навчальнометодичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу
відповідає чинним державним вимогам щодо підготовки фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст».
Аналіз виховної роботи свідчить про те, що вона здійснюється на
засадах демократизму, використання виховного потенціалу студентського
самоврядування і спрямовується на забезпечення гармонійного розвитку
особистості майбутнього медичного працівника відповідно до вимог Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державної національної програми
«Освіта» (Україна ХХІ століття), Концепції національно-патріотичного
виховання дітей та молоді в національній системі освіти.
РОЗДІЛ 5.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
Основою успішної реалізації пріоритетного завдання Коледжу щодо
формування висококваліфікованих, компетентних та професійних молодших
спеціалістів є кадрове забезпечення навчального процесу.
За підсумками експертної оцінки документів, матеріалів, наданих
навчальним закладом, бесід із керівником, адміністрацією та викладачами
Коледжу комісія зазначає, що підбір кадрів у Чортківському державному
медичному коледжі здійснюється згідно з чинним законодавством на
конкурсній основі та базується на роботі з резервом відповідно до штатного
розпису, що дозволяє своєчасно вести підбір фахівців на вакантні місця.
Основною умовою прийому на роботу є відповідність освіти, стаж роботи.
Голова експертної комісії
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Навчально-виховний
процес
на
спеціальності
5.12010106
"Стоматологія ортопедична" забезпечують 30 викладачів з відповідною
базовою освітою, з яких 1 сумісник, 29 штатних викладачів. З них: 1 (3,4 %)
викладач має науковий ступінь – кандидат наук, 12 (41,4 %) - спеціалісти
вищої категорії, 4 (13,8 %) – спеціалісти першої категорії. Серед викладачів,
які забезпечують спеціальність мають педагогічні звання: «старший
викладач» - 1 особа, «викладач – методист» – 2 особи, нагороджені
нагрудним знаком «Відмінник освіти України» - 3 особи.
Частка лекційних годин циклу фахової та практичної підготовки, які
викладають штатні викладачі вищої категорії – за акредитаційною справою
– 30 % (Потикевич В.Я. – «Техніка виготовлення знімних протезів» (40 год)
+ Сухінський Р.К. «Військово-медична підготовка та медицина
надзвичайних ситуацій» (8 год)) / 160 годин даного циклу:
«Моделювання анатомічної форми зубів» (6 год) +
«Техніка виготовлення знімних протезів» (40 год) +
«Техніка виготовлення незнімних протезів» (40 год) +
«Техніка виготовлення бюгельних протезів» (20 год) +
«Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій» (20 год) +
«Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій» (12 год) +
«Сучасні технології виготовлення зубних протезів» (4 год) +
«Основиохорони праці та охорона праці в галузі» (10 год) +
«ВМП та МНС» (8 год)
при нормативі, для підготовки фахівців з вищою освітою освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» – 25% (Наказ МОН № 1377
від 29.11.2011 р.).
В березні поточного року в Коледжі відбулася чергова атестація
викладачів, викладачеві циклової комісії професійної та практичної
підготовки зуботехнічного профілю Рижевському А.І. присвоєно вищу
кваліфікаційну категорію, тому частка лекційних годин циклу фахової та
практичної підготовки, які викладають штатні викладачі вищої категорії
станом на 11.04.2017 р. становить 61% (98/160=61%).
Викладачі, які здійснюють навчально-методичну роботу на
спеціальності 5.12010106 "Стоматологія ортопедична", входять до складу 6
циклових комісій.
Атестація педагогічних працівників спеціальності 5.12010106
"Стоматологія ортопедична" проводиться згідно з «Типовим положенням про
атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від
20.12.2011р., наказом Міністерства освіти і науки України № 1135 від
08.08.2013 р., а також Закону України «Про освіту» ст. 54 Кадрове
забезпечення сфери освіти відповідно до графіку, затвердженого головою
атестаційної комісії.
Голова експертної комісії
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Викладачі проходять чергову атестацію один раз у п’ять років. Для
компетентного здійснення своїх повноважень атестаційна комісія створює
експертні комісії, які оцінюють професійну, навчально-методичну та
освітньо-виховну діяльність педагогів шляхом вивчення рівня методичного
та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, відвідування
занять, аналізу якості знань студентів, оцінки участі в організації навчально виховного процесу. Перспективний план проходження чергової атестації
викладачів Коледжу наявний і розроблений на п’ять років.
Відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних
працівників» атестаційні матеріали викладачів, які рекомендуються на
присвоєння чи підтвердження вищої кваліфікаційної категорії або
педагогічних звань, розглядаються атестаційною комісією ІІ рівня
Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної
адміністрації.
Підвищення кваліфікації викладачів проводиться відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №689 від 13.06.2012р.,
та затвердженого директором Коледжу плану підвищення кваліфікації
викладачів у поточному році (додаток 2).
Підвищення кваліфікації викладачів проводиться на факультетах
підвищення кваліфікації Київського національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця, ННІ ПО ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», Тернопільського
державного педагогічного університету імені В. Гнатюка, у Тернопільському
обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти, а
також у лікувальних і профілактичних установах.
Викладачі беруть участь у науково-практичних конференціях і з'їздах
на регіональному, державному та міжнародному рівнях.
За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку
кваліфікованих фахівців, активну громадянську позицію ряд викладачів
Коледжу нагороджені Почесними грамотами Міністерства освіти і науки
України, Міністерства охорони здоров’я України; грамотами управління
охорони здоров’я та управління освіти і науки Тернопільської обласної
державної адміністрації, Тернопільської обласної ради.
Характеристика педагогічного складу
спеціальності 5.12010106 «Стоматологія ортопедична»
Чортківського державного медичного коледжу
№
Показник
з/п
1 Загальна чисельність викладацького
складу, що працює на
спеціальності, (осіб)
з них:
-

кандидатів наук
вища категорія
перша категорія
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2013/14 н.р.

Роки
2014/15 н.р.

2015/16 н.р.

33

32

30

14
3

13
4

1
12
4
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2
3
45
6

7

8

9

Штатна укомплектованість (всього,
%):
з них: кандидатів наук (%)
Кількість сумісників (всього)
Середній вік викладачів:
штатних
кандидатів наук
Кількість штатних викладачів
пенсійного віку
Частка викладачів, базова освіта
яких не відповідає дисципліні, що
викладається (%)
Середньорічне педагогічне
навантаження викладачів (год.) на
спеціальності
Випускову предметну (циклову)
комісію очолює фахівець
відповідної спеціальності:
- кадидат наук
Загальна частка штатних
викладачів, які пройшли
підвищення кваліфікації за останні
5 років (%)

20

32 (97,0%)
1 (3,0%)

32 (100,0%)
-

29 (96,7%)
1 (3,4%)
1 (3,3%)

40
-

42
-

39
38

5

4

3

–

–

–

828

862

854

+

+

+

100

100

100

При перевірці встановлено, що на спеціальності 5.12010106
«Стоматологія ортопедична» якісний склад циклової комісії викладачів
професійної та практичної підготовки зуботехнічного профілю цілком
відповідає даним ЄДЕБО.
Експертна комісія дійшла висновку, що
– підбір і використання науково-педагогічних кадрів у Коледжі та на
спеціальності 5.12010106 «Стоматологія ортопедична» здійснюються
відповідно до кваліфікації викладачів, їх освіти за дипломами, досвіду
роботи;
– навчально-виховний процес забезпечує висококваліфікований науковопедагогічний колектив, значну частину якого становлять спеціалісти
вищої категорії;
– керівництво Чортківського державного медичного коледжу дбає про
створення та забезпечення умов для педагогічної діяльності, здійснює
правовий, соціальний і професійний захист, заохочує педагогічну
ініціативу, сприяє вільному вибору форм, методів і засобів навчання,
підтримує в колективі належний морально-психологічний клімат;
– у Коледжі розроблені та затверджені перспективний план підвищення
кваліфікації викладачів на 5 років та план підвищення кваліфікації
викладачів у 2016/2017 н.р.; плани підвищення кваліфікації викладачів
щорічно виконуються на 100%;
– якісний склад випускової циклової комісії на момент проведення
акредитаційної експертизи Коледжу цілком відповідає даним ЄДЕБО.
Голова експертної комісії
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РОЗДІЛ 6.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
Навчальна база Чортківського державного медичного коледжу
складається з чотири- та п’ятиповерхових приміщень навчального корпусу та
розміщеної окремо навчально-виробничої аптеки. Загальна площа усіх
споруд Коледжу становить 14 570 м2. Окрім того, потреби навчального
процесу забезпечують аудиторії, розміщені на базі центральної комунальної
районної лікарні, санітарно-протиепідемічної станції, пологового будинку, у
приміщенні благодійної служби милосердя «Карітас».
У навчальному закладі функціонує 94 навчальних кабінети, лабораторії
та навчальні кімнати, із них 36 забезпечують навчальний процес для
підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.12010106 "Стоматологія
ортопедична".
Рівень гуманітарної, соціально-економічної, природничо-наукової та
професійно-практичної підготовки студентів забезпечують обладнані
кабінети та лабораторії, які функціонують у Коледжі згідно з навчальним
планом спеціальності 5.12010106 "Стоматологія ортопедична". Назви
навчальних кабінетів, лабораторій та кабінетів доклінічної практики
відповідають переліку дисциплін, передбачених навчальним планом.
Приміщення для проведення освітньої діяльності відповідають
санітарним нормам і правилам, про що свідчить акт санітарноепідеміологічного обстеження об’єкта (Чортківського державного медичного
коледжу), затверджений Державною службою України безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів управління Держпродспоживслужби в
Чортківському районі від 28.11.2016 р., санітарний паспорт, акт проведення
пожежно-технічного обстеження, виданий Чортківським районним відділом
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у
Тернопільській області від 23.11.2016 р., довідка управління Держпраці у
Тернопільській області від 05.12.2016 р.
Кабінети та лабораторії оснащені всім необхідним устаткуванням та
обладнанням, інструментарієм, предметами догляду за хворими, необхідними
для формування професійних навичок і вмінь, передбачених галузевими
стандартами підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.12010106
"Стоматологія ортопедична".
Для формування мануальних практичних навичок та їх тренінгу
спеціалізовані кабінети обладнані муляжами, фантомами, тренажерамиімітаторами, медичним інструментарієм.
У кожному кабінеті є паспорт, методичний куток, інструкції з техніки
безпеки, методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
студентів, комплекси методичного забезпечення занять.
На практичних заняттях робоче місце студента забезпечене необхідним
обладнанням, приладами, інструментарієм, фантомами і муляжами для
Голова експертної комісії
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відпрацювання та закріплення практичних навиків і вмінь.
Студенти мають можливість оволодівати навиками маніпуляційної
техніки з догляду за хворими, прийомами реанімації, методиками
інструментальних досліджень.
Навчальні кабінети й лабораторії оновлені, мають естетичний вигляд,
оформлені тематичними стендами й відповідають сучасним вимогам.
У 2014 році балансова вартість обладнання кабінетів становила 6,1 млн.
грн., у 2015 році вона зросла до 6,3 млн. грн., а в 2016р. – до 6,4 млн. грн.
Упроваджуються в освітній процес інформаційні технології, що
дозволяють ефективно організовувати самостійну роботу студентів.
Кабінети і лабораторії спеціальності оснащені сучасними
персональними комп’ютерами (191), ноутбуками (3), для цифрової обробки
відеосигналу використовуються дві комп’ютерні плати з ліцензованим
програмним забезпеченням. Функціонує 5 комп’ютерних класів. Усі
комп’ютери об’єднані в локальну мережу Інтранет із власним WEB-сервером
і цілодобовим виходом у світову систему Інтернет. Доступ до Інтернету
студентів та викладачів Коледжу необмежений і безоплатний. Для потреб
навчально-виховного процесу використовуються лазерні та струминні
кольорові принтери в кількості 60 шт., сканери – 5 шт., копіювальні апарати
– 2 шт., 12 багатофункціональних пристроїв (копіярка-принтер-сканер),
різограф, цифрові відеокамери – 1 шт., мультимедійні проектори – 12 шт.,
Aver Key 300 – трансформатор комп’ютерного сигналу в телевізійний – 6шт.,
графпроектори – 6 шт., 51 телевізор, 3 цифрових фотоапарати, 7
відеомагнітофонів, комп’ютерна приставка для мікроскопів, проекційний
мікроскоп, 4 музичних центри, 2 електронні синтезатори, домашній кінотеатр
та 7 плазмових панелей. Для озвучення лекційних аудиторій встановлено
стаціонарне аудіообладнання. Окрім цього, для потреб навчально-виховного
процесу активно використовуються комплект професійної концертної
звуковідтворюючої апаратури, радіомікрофони (3 шт.), петличні мікрофони
(3 шт.). Для забезпечення навчального процесу відео- та аудіоалгоритмами
працює міні-студія відеомонтажу та звукозапису.
Комплексно вирішене технічне забезпечення лекційних аудиторій.
Вони оснащені не тільки системою мікрофонів для лектора, але завдяки
мікшерній апаратурі звуковий сигнал обробляється і подається в аудиторію.
Для забезпечення потреб викладачів у технічному забезпеченні навчального
процесу в кожному з лекційних залів змонтовано систему, у яку підключені
комп’ютер, відеомагнітофон, мультимедійний проектор та плазмова панель.
Завдяки
впровадженню
мультимедійних
технологій
широко
використовується візуальне подання матеріалу безпосередньо з комп’ютера
на великий екран, зокрема малюнки, графологічні схеми, табличні дані,
відео- та аудіофрагменти. При потребі візуалізація матеріалу здійснюється за
допомогою трансформатора комп’ютерного сигналу в телевізійний (Aver Key
300) та графпроекторів, за допомогою яких навчальний матеріал, розміщений
на прозорих плівках, подається на екран. Це робить навчальні матеріали
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більш доступними для сприйняття та засвоєння студентами. Навики
практичної роботи з мікропрепаратами забезпечують комп’ютерні та
відеоприставки до мікроскопів, які дають можливість у демонстраційному
режимі оволодівати необхідними практичними навичками.
У Коледжі функціонує бібліотека з книжковим фондом понад 58 тис.
примірників та забезпечує потреби студентів спеціальності у підручниках та
посібниках при підготовці до занять. Фонд підручників постійно
оновлюється.
Із 2012 року бібліотека Коледжу придбала 2133 підручники і посібники
на загальну суму понад 167 тисяч гривень.
Забезпеченість підручниками спеціальності 5.12010106 "Стоматологія
ортопедична"- 100%.
У 2017 році бібліотекою Коледжу передплачується 12 фахових
періодичних видань.
До послуг студентів три спортивні зали (ігровий, гімнастичний і
тренажерний), оснащені сучасними поліфункціональними тренажерами,
літній спортивний майданчик, стрілецький тир, сауна з басейном, актова
зала на 256 місць, медичний пункт з обладнанням для ультразвукової
діагностики, стоматологічний кабінет.
Коледж має спортивно-оздоровчу базу, яка розташована на березі
р.Серет. Територія бази становить 6,2 га, на якій розміщені спальні корпуси,
їдальня, танцювальний майданчик. Водопостачання автономне, вода
подається з артезіанської свердловини. Є відкритий басейн, спортивні
майданчики, тенісні корти, катери, човни, катамарани. На території
спортивно-оздоровчої бази є плантації лікарських рослин, догляд за якими і
збір лікарської сировини здійснюють студенти Коледжу. На базі мають змогу
оздоровлюватися викладачі, студенти, працівники та пенсіонери Коледжу. У
комплекс оздоровчих заходів входить іпотерапія.
Коледж має гуртожиток на 694 місця. Іногородні студенти на 100%
забезпечуються гуртожитком. Із 2015 року в гуртожитку функціонує
комп’ютерний клас із виходом в Інтернет. Комп’ютери обладнані Webкамерами та мікрофонами для забезпечення відеоконференцзв’язку.
Студентський гуртожиток має гаряче водопостачання, працюють студентська
пральня та сушки для одягу.
Для організації харчування студентів у Чортківському державному
медичному коледжі функціонує студентське кафе на 156 посадкових місць.
Режим роботи кафе встановлюється спільно з адміністрацією та
профспілковим комітетом навчального закладу.
При роботі експертної комісії виявлено, що відповідно до
навчального плану, підготовка медичних та фармацевтичних спеціалістів
при вивченні предметів циклу професійної та практичної підготовки
передбачає проведення практичних занять в лікувально-профілактичних
установах міста, які є практичними базами для проведення занять і мають
свої пункти харчування, а студенти спеціальності «Стоматологія
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ортопедична» навчаються в другу зміну. Тому кількість контингенту
студентів, згідно розкладу занять, яка одночасно перебуває в навчальних
корпусах коледжу в яких є їдальня, не перевищує норму та складає 5 осіб на
одне посадкове місце, що відповідає нормативним вимогам ДБН В.2.2-397(п.3.78).
Експертна комісія відзначає, що матеріально-технічна база
Чортківського державного медичного коледжу повністю забезпечує
потреби навчально-виховного процесу, стан матеріально-технічної бази та
соціально-побутової сфери Коледжу знаходяться на достатньому рівні,
відповідає вимогам навчального плану та програм спеціальності 5.12010106
"Стоматологія ортопедична".
Наявний пункт харчування забезпечує потреби навчального закладу в
наданні послуг харчування для студентів Коледжу.
РОЗДІЛ 7.
ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
Експертна комісія провела оцінку якості підготовки зубних техніків
шляхом аналізу результатів звітної документації з переддипломної практики,
відгуків керівників лікувально-профілактичних закладів, де працюють
випускники спеціальності, державного іспиту, звіту голови Державної
екзаменаційної комісії (ДЕК), виконання комплексних контрольних робіт.
З метою перевірки якості знань та навичок студентів спеціальності
були проведені контрольні роботи відповідно до навчального плану по дві з
циклів: гуманітарної та соціально-економічної підготовки («Історія
України», «Соціологія»), природничо-наукової підготовки («Безпека
життєдіяльності»,
«Зуботехнічне матеріалознавство»), професійної та
практичної підготовки («Техніка виготовлення знімних протезів», «Техніка
виготовлення незнімних протезів»).
Контроль проводився за завданнями, які охоплюють програмний
матеріал навчальних дисциплін і відповідають вимогам ОКХ фахівця.
За результатами проведених експертних контрольних робіт абсолютна
успішність на спеціальності 5.12010106 «Стоматологія ортопедична» склала
97%, якісна - 57%. Проводячи порівняльний аналіз результатів експертних
контрольних робіт із результатами при самоаналізі (де абсолютна
успішність склала 97%, а якісна успішність - 58%), слід зазначити, що
розбіжності абсолютної успішності немає, а якісна зменшилась на 1%.
Результати проведення експертних комплексних контрольних робіт
1. Контрольні роботи з циклу гуманітарної та соціально-економічної
підготовки підготовки («Історія України», «Соціологія») виконували
студенти 3 груп.
Комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни “Історія
України” виконували 37 студентів (97% від загального числа) ІІ курсу,
отримали наступні оцінки:
“5” - 1;
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“4” - 19;
“3” - 15;
“2” - 2.
Абсолютна успішність - 95%.
Якісна успішність - 54 %.
Середній бал - 3,5.
Комплексну контрольну роботу з дисципліни «Соціологія» виконували
46 студентів (98% від загального числа) ІІІ курсу, отримали наступні оцінки:
“5” - 2;
“4” - 24;
“3” – 20.
Абсолютна успішність -100%.
Якісна успішність - 57%.
Середній бал – 3,6.
Комплексні контрольні роботи з циклу гуманітарної та соціальноекономічної підготовки підтвердили достатній рівень знань студентів. Вони
на належному рівні засвоїли програмний матеріал з даного циклу, знають
хронологічний перебіг подій, осягнули його логічний зв’язок з сьогоденням,
орієнтуються у історичній та соціологічній термінології, вміють
висловлювати власні міркування.
2. Контрольні роботи з циклу природничо-наукової підготовки («Безпека
життєдіяльності», «Зуботехнічне матеріалознавство»), виконували студенти
ІІ курсу.
Комплексну
контрольну
роботу
з
дисципліни
«Безпека
життєдіяльності» виконували 37 студентів (97% від загального числа) ІІ
курсу, отримали наступні оцінки:
“5” - 2;
“4” - 18;
“3” - 15;
“2”- 2.
Абсолютна успішність - 95%.
Якісна успішність - 54%.
Середній бал - 3,5.
Комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни
«Зуботехнічне матеріалознавство» виконували 38 студентів (100% від
загального числа), отримали такі оцінки:
“5” - 3;
“4” - 18;
“3” - 15;
“2” - 2.
Абсолютна успішність -95%.
Якісна успішність - 55%.
Середній бал - 3,6.
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Студенти на належному рівні засвоїли програмний матеріал з
дисциплін даного циклу. Вони орієнтуються у теоретичному матеріалі,
проявили знання із класифікації матеріалів, їх властивостей, знають
особливості застосування у практичній роботі, зміни в них на різних
технологічних етапах. Однак, окремі студенти не точно дають відповіді на
запитання пов’язані з галузями дисциплін, не послідовно викладають
матеріал. Зустрічаються помилки в знанні термінології.
3. Комплексні контрольні роботи з дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки («Техніка виготовлення знімних протезів», «Техніка
виготовлення незнімних протезів») виконували 2 групи студентів ІІІ курсу.
Комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни «Техніка
виготовлення знімних протезів» виконували 22 студенти (96% від
загального числа), отримали такі оцінки:
“4” - 13;
“3” - 9;
Абсолютна успішність -100%.
Якісна успішність - 59%.
Середній бал - 3,6.
Комплексну контрольну роботу з навчальної дисципліни «Техніка
виготовлення незнімних протезів» виконували 23 студенти (96% від
загального числа), отримали такі оцінки:
“5” - 1;
“4” - 14;
“3” - 8;
Абсолютна успішність -100%.
Якісна успішність - 65%.
Середній бал - 3,7.
Студенти на належному рівні засвоїли програмний матеріал з
основних стоматологічних дисциплін, добре орієнтуються в теоретичному
та практичному матеріалі, вміють зробити логічний висновок. Рівень
засвоєння програмного матеріалу є достатньою базою для практичної
діяльності зубного техніка.
Аналіз результатів показав, що якість підготовки фахівців відповідає
критеріям та вимогам галузевих стандартів освіти. Встановлено, що рівень
теоретичної та практичної підготовки студентів є достатнім.
Порівнюючи показники якості знань студентів за результатами
комплексних контрольних робіт самоаналізу та акредитаційної експертизи,
комісія встановила, що розходження показників успішності з вказаних
дисциплін знаходиться у межах допустимих норм та становить:
– гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
–абсолютної успішності -1% та якості знань - 2%;
– природничо-наукової підготовки:
–абсолютної успішності -1% та якості знань -1%;
– професійної та практичної підготовки:
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–абсолютної успішності +4% та якості знань -2%.
Результати перевірки якості підготовки фахівців спеціальності
5.12010106 «Стоматологія ортопедична» наведено у таблицях, що додаються.
Невід’ємною складовою підготовки студентів є практичне навчання.
Організація та хід проведення переддипломної практики здійснюється
згідно з чинними наказами Міністерства освіти України (наказ № 93 від
08.04.1993 р. «Про затвердження Положення про проведення практики
студентів вищих навчальних закладів України») та Міністерства охорони
здоров’я України (наказ № 690 від 07.12.2005р. «Про затвердження
Положення про організацію та проведення практики студентів вищих
медичних і фармацевтичних навчальних закладів I-II рівня акредитації»).
Згідно з наказом Департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА
№ 24-к від 24.03.2014 р. «Про затвердження лікувально-профілактичних
закладів області базами для проведення виробничої та переддипломної
практики студентів Чортківського державного медичного коледжу» є 41 база
практик, що повністю забезпечує виконання навчального плану даної
спеціальності. Усі бази відповідають вимогам програми практики. Угоди
укладено та підписано керівниками лікувально-профілактичних закладів
Тернопільської області. Навчально-методичне керівництво практикою
здійснюється викладачами Коледжу згідно з розробленими графіками.
Державна атестація випускників за змістом та формою організації
проводиться відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і
освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста зі
спеціальності 5.12010106 "Стоматологія ортопедична", затверджених
наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
24.06.2011 р. №649 «Про затвердження і введення в дію складових галузевих
стандартів вищої освіти зі спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста галузей знань «Медицина» та «Фармація»» та
Міністерства охорони здоров’я України від 07.07.2011 р. №401 «Про
введення в дію складових галузевих стандартів вищої освіти зі
спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
галузей знань «Медицина» та «Фармація»».
За навчальним планом 2011 року відповідно до Положення про
державну атестацію випускників вищих навчальних закладів студенти
випускних курсів, які повністю виконали вимоги навчального плану,
пройшли переддипломну практику, допускаються до складання комплексної
державної атестації зі спеціальності, І етап державної атестації – теоретична
частина, яка проводиться у формі комп’ютерного тестування, ІІ етап –
практична частина – перевірка практичних навичок і вмінь студентів з
виставленням однієї оцінки.
Практична частина представлена навчальними дисциплінами: «Техніка
виготовлення знімних протезів», «Техніка виготовлення незнімних протезів»,
«Техніка виготовлення бюгельних протезів».
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Якісний
показник

35

4,0

77,1

57

57

3,9

78,9

43

43

3,8

69,8

абс./
%

абс./
%

8/
22,9
8/
8,8
5/
11,6

19/
54,2
40/
70,1
25/
58,2

8/
22,9
12/
21,1
13/
30,2

абс/
%

абс/ %

Дипломів з
відзнакою

Середній бал

35

абс./
%

Недопущені,
чи не склали
іспит

Допущені до
складання
іспитів

20132014 н.р.
20142015 н.р.
20152016 н.р.

ПІДСУМКИ ДЕРЖАВНИХ ІСПИТІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
5.12010106 «Стоматологія ортопедична»
Закінчили на:
Склали
всі
«2»
«5»
«4»
«3»
та н/а іспити

Число
студентів

Рік

Державна
атестація
студентів
здійснюється
державною
кваліфікаційною комісією (ДКК), яка створюється щорічно у складі голови
комісії, його заступника, членів комісії для кожної спеціальності та діє
протягом навчального року.
Голова комісії призначається наказом директора Коледжу за
погодженням із керівниками закладів охорони здоров’я та/або керівниками
вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з числа провідних
фахівців практичної охорони здоров’я та/або науково-педагогічних
працівників. До складу державної комісії входять директор Коледжу або
заступник директора з навчальної роботи, завідувач відділення.
До участі в роботі державної комісії як екзаменатори залучаються
викладачі відповідних циклових комісій. У цьому випадку вони
користуються правами членів комісії.
Документація державної кваліфікаційної комісії ведеться відповідно до
вимог регламентуючих документів.
Результати проходження переддипломної практики
студентами спеціальності 5.12010106 «Стоматологія ортопедична»
Показники успішності
Роки
ЯП
СБ
Успішність
2013 - 2014
82,9
4,1
100%
2014 - 2015
82,5
4,1
100%
2015 - 2016
72,1
3,9
100%

-

35/100

-

3

-

57/100

-

2

-

43/100

-

1

Випускники, які навчалися на місцях державного замовлення,
скеровуються на роботу на вакантні місця, виділені управлінням охорони
здоров’я Тернопільської облдержадміністрації згідно з направленням, про що
головні лікарі лікувально-профілактичних закладів повідомляють Коледж.
Коледж постійно підтримує зв'язок із лікувально-профілактичними
установами області, які підтверджують високий рівень професійної
підготовки випускників.
Експертною комісією були проведені комплексні контрольні роботи з
двох дисциплін циклів гуманітарної та соціально-економічної, природничонаукової, професійно-практичної підготовки. Для проведення комплексних
Голова експертної комісії
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контрольних робіт підготовлено матеріали, які розглянуто на засіданнях
циклових комісій та затверджено заступником директора з навчальної
роботи.
Якість теоретичної підготовки студентів спеціальності 5.12010106
«Стоматологія ортопедична» та їх професійні вміння відповідають вимогам
підготовки молодших спеціалістів.
Експертна комісія констатує, що студенти мають достатні
теоретичні знання, добре володіють практичними вміннями і навичками та
мають відповідний рівень підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста.
Значних розбіжностей між показниками, наведеними в самоаналізі
та під час експертної перевірки, не було.
РОЗДІЛ 8.
ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ)
КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ З ЇХ УСУНЕННЯ.
У 2012 році Коледж пройшов акредитацію спеціальностей 5.12010102
“Сестринська
справа”, 5.12010101 “Лікувальна
справа”, 5.12010105
“Акушерська справа”, 5.12010106 “Стоматологія ортопедична”, 5.12020101
“Фармація” (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
27 квітня 2012 р. № 1485-Л).
Експертна комісія вважала за необхідне висловити наступні
зауваження, які, на її думку, не входять до складу обов’язкових і не
впливають на рішення про акредитацію, але дозволяють підвищити якість
підготовки фахівців, а саме:
постійно поновлювати інноваційними засобами навчання кабінети для
оптимізації навчального процесу зі спеціальності 5.12010106
«Стоматологія ортопедична»;
продовжити роботу над удосконаленням інформаційно-комп’ютерного
забезпечення навчального процесу з циклу професійно-орієнтованих
навчальних дисциплін.
Із метою покращення навчального процесу кабінети та лабораторії
Коледжу за період із попередньої акредитації суттєво поповнили сучасними
інноваційними засобами навчання, зокрема:
для кабінетів професійної та практичної підготовки хірургічного
профілю придбано:
o фантом Resusci Anne QCPR із контролером фірми Lаerdal
(відпрацьовується вся серцево-легенева реанімація, що контролюється
електронікою) – 1 шт. ;
o фантом Ultimate Hurt фірми Lаerdal (відпрацьовується перша медична
допомога при політравмі) – 1 шт. ;
o комплект пневмошин для транспортної іммобілізації (в комплекті 5
шин);
o комплект вакуумних шин для транспортної іммобілізації (в комплекті
2 шин);
o вакуумні ноші для транспортної іммобілізації;
Голова експертної комісії
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o комірець типу Шанца для транспортної іммобілізації шийного
відділу хребта – 9 шт. ;
o автоматичні венозні джгути – 25 шт. ;
o джгути-турнікети – 20 шт. ;

для кабінетів професійної та практичної підготовки терапевтичного
та педіатричного профілів придбано:
o
o
o
o
o

стіл масажний розкладний – 1 шт. ;
глюкометр – 6 шт. ;
ультразвуковий небулайзер – 2 шт. ;
інфрачервоні термометри – 4 шт. ;
ваги електронні – 2 шт.

для кабінетів професійної та практичної підготовки зуботехнічного
профілю щорічно закуповуються сучасні зуботехнічні матеріали
(воски, пластмаси, керамічні маси, сплави металів для лиття, абразивні
інструменти і засоби), а також придбано:
o зуботехнічні столи – 14 шт;
o шліфмотори –14 шт;
o мікромотори – 14 шт.

Наявність такого обладнання дозволяє викладачам підвищити якість
викладання дисциплін та підготувати конкурентноспроможного фахівця для
роботи в лікувально-профілактичних закладах нашої держави.
За звітний період викладачі професійно-орієнтованих дисциплін
Коледжу продовжували роботу над створенням інформаційної системи
підтримки освітнього процесу, спрямованої на реалізацію її основних
функцій: забезпечення навчання, соціалізацію, внутрішній контроль за
виконанням освітніх стандартів. Зокрема завершено створення комплексу
мультимедійної підтримки лекцій з усіх професійно-орієнтованих
навчальних дисциплін, що дозволяє викладачам максимально поєднувати
текстову, графічну, анімаційну, відео– і аудіоінформацію. Кабінети
практичної підготовки, тренажерний зал оснащені комп’ютерною технікою
та плазмовими панелями для використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій на практичних заняттях. Для оцінювання рівня
професійних знань і вмінь студентів функціонує комп’ютерна тестова
оболонка, у якій розміщено розроблені викладачами тести для поточного та
рубіжного видів контролю. Викладачі поповнюють навчальними матеріалами
внутрішньоколеджну систему Інтранет, а також працюють над створенням
електронного курсу навчальних дисциплін для самостійної позааудиторної
роботи студентів у системі дистанційного навчання Мооdle, яка є в
онлайновому доступі на сайті Коледжу.
У 2014 р. проведена перевірка Чортківського пенсійного фонду з
правильності складання місячних форм звітності з оплати праці працівників і
нарахувань; перевірка листків непрацездатності виконавчою дирекцією з
тимчасової втрати непрацездатності в Тернопільській області.
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У 2015 р. – перевірка Державною фінансовою інспекцією в
Тернопільській області фінансово-господарської діяльності за період 20132015 років.
У 2016 р. відбулася перевірка Державною фінансовою інспекцією в
Тернопільській області сплати податків за період І кварталу 2016 року;
перевірка Пенсійним фондом України правильності сплати єдиного
соціального внеску із заробітної плати працівників.
Недоліків у роботі навчального закладу під час перевірок не виявлено.
Усі пропозиції, висловлені комісіями, виконані повністю.
Експертна комісія зазначає, що зауваження, винесені при попередній
акредитаційній експертизі, виконані в повному об’ємі. Інших зауважень до
діяльності
Чортківського
державного
медичного
коледжу
в
міжакредитаційний період не було.
РОЗДІЛ 9.
ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ, ЩО БУЛИ ЗРОБЛЕНІ ПІД ЧАС
ПОПЕРЕДНЬОЇ ЕКСПЕРТИЗИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ СПРАВИ
ВІДПОВІДНО ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ №492-А від 04.04.2017 р.
При проведенні акредитаційної експертизи в Чортківському
державному медичному коледжі експертна комісія МОН з’ясувала та
ретельно вивчила зауваження, які виникли під час попередньої експертизи
поданих матеріалів акредитаційної справи спеціальності 5.12010106
“Стоматологія ортопедична”.
1. В таблиці 2.2. – не відображена інформація щодо контингенту
студентів станом на 01.10.2016.
Експертна комісія перевірила та спільно з керівництвом Коледжу
відобразила інформацію щодо стану контингенту студентів спеціальності
5.12010106 “Стоматологія ортопедична” на 01.10.2016 р. та його змін
протягом 2013-2016 рр.(додаток 1).
2. Відсутня інформація щодо плану підвищення кваліфікації на
2016-2017 н.р.
Підвищення кваліфікації викладачів проводиться відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №689 від 13.06.2012р.
План підвищення кваліфікації викладачів на 2016/2017 навчальний рік
наявний та затверджений директором Коледжу (додаток 2).
3. Стор. 32 - навчальний план не містить інформації щодо
тижневого посеместрового розподілу годин.
У робочому навчальному плані відображена інформація щодо
семестрового розподілу годин та тижневого навантаження студента, яке
складає 54 академічні години, із них – до 36 год. аудиторних занять (додаток
3,4).
4. В таблиці про соціальну інфраструктуру (стор. 69) – що подана у
акредитаційній справі, кількість студентів на одне посадкове
місце у їдальнях, становить 16 осіб при нормативній вимозі ДБН
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В.2.2-3-97 (п.3.78) – не більше 5 осіб.
Експертною комісією встановлено, що до приїзду акредитаційної
комісії, у коледжі раціоналізовано використання площі їдальні, шляхом
розширення кількості посадкових місць до 156. Окрім того, згідно
навчального плану, підготовка медичних та фармацевтичних спеціалістів
при вивченні предметів циклу професійної та практичної підготовки
передбачає проведення практичних занять в лікувально-профілактичних
установах міста, які є практичними базами для проведення занять і мають
свої пункти харчування, а студенти спеціальності «Стоматологія
ортопедична» навчаються в другу зміну. Тому кількість контингенту
студентів, згідно розкладу занять, яка одночасно перебуває в навчальних
корпусах коледжу в яких є їдальня, не перевищує норму та складає 5 осіб на
одне посадкове місце, що відповідає нормативним вимогам ДБН В.2.2-397(п.3.78).
5. Стор. 76 табл. 5.3. – приведений склад циклової комісії не
відповідає даним ЄДБО.
При перевірці встановлено, що на спеціальності 5.12010106
«Стоматологія ортопедична» якісний склад циклової комісії викладачів
професійної та практичної підготовки зуботехнічного профілю цілком
відповідає даним ЄДЕБО.
6. Перевірити частку лекційних годин циклу фахової та
практичної підготовки, які викладають штатні викладачі вищої
категорії.
При перевірці експертною комісією встановлено, що частка лекційних
годин циклу фахової та практичної підготовки, які викладають штатні
викладачі вищої категорії – за акредитаційною справою – 30 % (Потикевич
В.Я. – «Техніка виготовлення знімних протезів» (40 год) + Сухінський Р.К.
«Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій» (8
год)) / 160 годин даного циклу:
«Моделювання анатомічної форми зубів» (6 год) +
«Техніка виготовлення знімних протезів» (40 год) +
«Техніка виготовлення незнімних протезів» (40 год) +
«Техніка виготовлення бюгельних протезів» (20 год) +
«Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій» (20 год) +
«Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій» (12 год) +
«Сучасні технології виготовлення зубних протезів» (4 год) +
«Основиохорони праці та охорона праці в галузі» (10 год) +
«ВМП та МНС» (8 год)
при нормативі, для підготовки фахівців з вищою освітою освітньокваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» – 25% (Наказ МОН № 1377
від 29.11.2011 р.).
В березні поточного року в Коледжі відбулася чергова атестація
викладачів, викладачеві циклової комісії професійної та практичної
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підготовки зуботехнічного профілю Рижевському А.І. присвоєно вищу
кваліфікаційну категорію, тому частка лекційних годин циклу фахової та
практичної підготовки, які викладають штатні викладачі вищої категорії
станом на 11.04.2017 р. становить 61% (98/160=61%).
РОЗДІЛ 10.
ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
Експертна комісія, провівши чергову акредитаційну експертизу за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» зі спеціальності
5.12010106 “Стоматологія ортопедична” і перевірки діяльності на місці,
аналізу
матеріально-технічного,
кадрового,
навчально-методичного
забезпечення якості підготовки фахівців та вивчивши результати
комплексних контрольних робіт, прийшла до наступних висновків:
- пакет документів, представлений Чортківським державним медичним
коледжем для чергової атестації зі спеціальності 5.12010106
“Стоматологія ортопедична” є достовірним, повнотою та обсягом
відповідає вимогам «Положення про акредитацію вищих навчальних
закладів та вищих професійних училищ», затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року № 978, відповідає даним.
поданим до ЄДЕБО, в усіх аспектах, відповідає вимогам вищої освіти та
надає правові підстави для здійснення освітньої діяльності;
- матеріально-технічна база Коледжу відповідає нормативним вимогам
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста зі спеціальності 5.12010106 “Стоматологія ортопедична”;
- організація
навчально-виховного
процесу,
навчально-методичне
забезпечення Коледжу відповідають акредитаційним вимогам;
- кадровий склад викладачів, які здійснюють підготовку молодших
спеціалістів зі спеціальності 5.12010106 “Стоматологія ортопедична”,
відповідає акредитаційним вимогам;
- організаційні та методичні заходи забезпечують формування якісного
контингенту студентів.
На підставі поданих на акредитацію матеріалів зі спеціальності
5.12010106 “Стоматологія ортопедична” та перевірки результатів діяльності
на місці, експертна комісія дійшла висновку, що програма освітньої
підготовки
молодших
спеціалістів
за
спеціальністю
5.12010106
“Стоматологія ортопедична”, кадрове, навчально-методичне, інформаційне
та матеріальне забезпечення відповідають встановленим вимогам освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та можуть забезпечити
державну гарантію якості освіти.
Чортківський державний медичний коледж за спеціальністю
5.12010106 “Стоматологія ортопедична” може бути акредитованим за І
(першим) рівнем акредитації з ліцензованим обсягом 60 осіб денної
форми навчання.
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Вважаємо за необхідне висловити також пропозиції, які не входять до
складу обов’язкових і не впливають на рішення про акредитацію, але
дозволять підвищити якість підготовки фахівців:
- доповнити електронну систему навчання Moodle відеоматеріалами
лабораторних та клінічних етапів виготовлення зуботехнічних
конструкцій;
- продовжувати активну роботу щодо наповнення навчальнодидактичними матеріалами системи Moodle та Інтранету Чортківського
державного медичного коледжу;
- поповнити та поновити оснащення стоматологічного кабінету
муляжами та зубними моделями для демонстрації і вивчення
захворювань зубів та ротової порожнини;
- продовжувати роботу по модернізації оснащення навчальних кабінетів
відповідно до новинок в медицині;
- продовжувати залучати викладачів до наукової роботи, студентів – до
навчально-дослідницької діяльності шляхом участі в науковопрактичних конференціях, семінарах, методичних секціях, підготовки
та друку статей.
Про наслідки акредитаційної експертизи доповіли на засіданні
педагогічної ради Чортківського державного медичного коледжу
13.04.2017р.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У
СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.12010106 «СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА»
Назва показника (нормативу)

1

Значення показника (нормативу)
за освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста
Норма

Фактично

Відхилення

2

3

4

+

+

-

1.Загальні вимоги
1.1 Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю),
погоджена з Радою міністрів АРК, обласною, Київською,
Севастопольською міськими державними адміністраціями
1.2 Заявлений ліцензований обсяг (денна форма навчання)

60

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,
професорів дозволяється порівнювати 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
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)
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-
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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 та соціально-економічної підготовки
- цикл природничо-наукової підготовки
- цикл професійно практичної підготовки
2.5 Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної
підготовки
2.6 Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює
фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності
доктор наук або професор
кандидат наук, доцент
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25
25
25

84,0
55,1
30,0

+59,0
+30,1
+5,0

+

+

-

-

-

-

100

100

-

70
6
+
+
+
+

100
9
+
+
+
+

+30
+3
-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

100

100

-

100

100

-

100

100

-

100

100

-

100

100

+

+

-

100

100

-

+

+

-

100

100

-

3

4

+1

3

12

+9

3.Матеріально-технічна база
3.1 Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням,
устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у %
від потреби)
3.2 Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби)
3.3 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів
3.4 Наявність пунктів харчування
3.5 Наявність спортивного залу
3.6 Наявність стадіону або спортивного майданчику
3.7 Наявність медичного пункту

4.Навчально-методичне забезпечення
4.1 Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у т.ч.
варіативної компоненти)
4.2 Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця (у
т.ч. 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
4.4.2 Планів семінарських, практичних занять, завдань для
лабораторних робіт (% від потреби)
4.4.3 Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт
(проектів)
4.5 Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з
дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової
підготовки (% від потреби)
4.6 Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби)
4.7 Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт
(проектів), державних екзаменів
4.8 Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з
використанням інформаційних технологій) (% від потреби)
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)
5.2 Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до
загальної чисельності студентів (% від потреби)
5.3 Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними
виданнями
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5.4 Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як
джерела інформації
наявність обладнаних лабораторій
наявність каналів доступу

+
+
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+
+

-

100

100

-

100

100

-

100

100

-

90
50

98
55

+8
+5

90
50
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55

+5
+5
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50

100
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-

-

+10
+12
-

-

+

-

6.Якісні характеристики підготовки фахівців
6.1.Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за показниками: перелік
навчальних дисциплін, години, форми контролю, %
6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за
останні 5 років, %
6.1.3.Чисельність науково-педагогічних (педагогічних) працівників,
що обслуговують спеціальність і працюють у навчальному закладі за
основним місцем роботи, які займаються вдосконаленням навчальнометодичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою
підручників та навчальних посібників, %
6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не
менше
6.2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально-економічної
підготовки:
6.2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
6.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), %
6.2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової (фундаментальної
підготовки):
6.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, %
6.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), %
6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) підготовки:
6.2.3.1.Успішно виконані контрольні завдання , %
6.2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), %
6.3. Організація наукової роботи
6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів
6.3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на кафедрах
та в лабораторіях; участь в наукових конференціях, конкурсах,
виставках, профільних олімпіадах тощо)

Голова експертної комісії

Т.М. Дмитришин
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями
вищої освіти
Найменування показника
(нормативу)
початковий рівень
початковий рівень
(короткий цикл)
(короткий цикл)
відхилення
за ліцензійними
фактично
умовами
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями
для проведення навчальних занять
та контрольних заходів (кв. метрів
на одну особу для фактичного
2,4
7,8
+5,4
контингенту студентів та
заявленого обсягу з урахуванням
навчання за змінами)
2. Забезпеченість мультимедійним
обладнанням для одночасного
використання в навчальних
10
30
+20
аудиторіях (мінімальний відсоток
кількості аудиторій)
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
70
100
+30
відсоток потреби)
Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними
робочими місцями, лабораторіями,
полігонами, обладнанням,
+
+
устаткуванням, необхідними для
виконання навчальних планів

Голова експертної комісії

Т.М. Дмитришин
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями вищої
освіти
Найменування
початковий рівень
початковий рівень
показника (нормативу)
(короткий цикл)
(короткий цикл)
відхилення
за ліцензійними
фактично
умовами
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 навчальнометодичного
+
+
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

Голова експертної комісії
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
Вимоги до значення показника (нормативу) за рівнями
вищої освіти
Найменування показника
початковий рівень
початковий
(нормативу)
(короткий цикл)
рівень (короткий
відхилення
за ліцензійними
цикл)
умовами
фактично
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки
вітчизняними та закордонними
фаховими періодичними
не менш, як два
12
+10
виданнями відповідного або
найменування
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 вебсайту 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
30
80
+50
тому числі в системі
дистанційного навчання
(мінімальний відсоток
навчальних дисциплін)

Голова експертної комісії

Т.М. Дмитришин
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Затверджено
Голова експертної комісії МОН України
доктор медичних наук
Т.М. Дмитришин
11 квітня 2017 р.

ГРАФІК
роботи акредитаційної комісії
зі спеціальності 5.12010106 «Стоматологія ортопедична»
у Чортківському державному медичному коледжі
№
з/п

Дата

1.

11 квітня 2017 р.

2.

12 квітня 2017 р.

3.

13 квітня 2017 р.

Голова експертної комісії

Робота експертної комісії
9.00 - 9.45 - вступна нарада з керівництвом коледжу та
педагогічним колективом.
Проведення комплексних контрольних робіт на
спеціальності.
Протягом дня огляд кабінетів, навчальних кімнат та баз,
які забезпечують навчальний процес зі спеціальності.
Робота з документами. Проведення комплексних
контрольних робіт на спеціальності.
Проведення комплексних контрольних робіт на
спеціальності.
16.30 - заключна нарада з керівництвом коледжу та
педагогічним колективом.

Т.М. Дмитришин
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Розклад
проведення комплексних контрольних робіт
студентами спеціальності 5.12010106 "Стоматологія ортопедична"
Чортківського державного медичного коледжу
№
з/п

Спеціа
льність

2.
3.
4.
5.
6.

5.12010106 "Стоматологія
ортопедична"

1.

Дата

11.04

12.04

13.04

Час
10.20
11.05
10.20
11.05
08.30
09.15
10.20
11.05
10.20
11.05
08.30
09.15

Група

Дисципліна

Аудиторія

261

Історія
України

502

361
362

Соціологія

422

261

Безпека
життєдіяльності

212

361

ТВЗП

422

362

ТВНП

422

261

Зуботезнічне
матеріалознавство

419

Голова експертної комісії

Викладач

Експерт

Сулима Н.В.
Пужай М.М.
Бала А.Б.
Бідна С.В.
Лось М.В.
Цілінська О.Г.
Потикевич В.Я.
Савінкіна О.Г.
Сапригін М.С.
Опер М.Є.

Дмитришин
Т.М.

Потикевич В.Я.
Сапригін М.С.

Кравчук Н.Ю.
Дмитришин
Т.М.
Кравчук Н.Ю.
Дмитришин
Т.М.

Т.М. Дмитришин
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ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ
КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.12010106 «Стоматологія ортопедична»
ЧОРТКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ
Відхилення

№

1

Дисципліна

Шифр
і назва
спеціальності

Група

2

4

Кіль
кість
студен
тів

5

Одержали оцінки при акредитацій ній експертизі

Виконували
ККР
”5”
Кіль
кість

%

6

7

”4”

”3”

”2”

Кіль
кість

%

Кіль
кість

%

Кіль
кість

%

Кіль
кіст
ь

8

9

10

11

12

13

14

Самоаналіз

%

Усп
ішн.
%

Якіс.
показ
%

Успі
шн.
%

Якіс.
показ
%

Успі
шн.
%

Якіс.
показ
%

15

16

17

18

19

20

21

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки
261

38

37

97

1

3

19

51

15

41

2

5

95

54

97

56

-2

-2

2.

Соціологія

361
362

23

23

100

1

4

11

48

11

48

-

-

100

52

100

55

24

23

96

1

4

13

57

9

39

-

-

100

61

100

62

0
0
-1

-3
-1

Разом по циклу:

1.
2.

Безпека
життєдіяльності
Зуботехнічне
матеріалознавство
Разом по циклу:

1.
2.

ТВЗП

ортопедична»

Історія України

5.12010106 «Стоматологія

1.

ТВНП

Разом по циклу:

Голова експертної комісії

85

83

98

3

4

43

52

35

42

2

2

98

55

99

57

-2

Цикл природничо-наукової підготовки
261

38

37

97

2

5

18

49

15

41

2

5

95

54

97

56

-2

-2

261

38

38

100

3

8

18

47

15

40

2

5

95

55

94

56

+1

-1

76

75

99

5

7

36

48

30

40

4

5

95

55

96

56

-1

-1

Цикл професійно-практичної підготовки
361
362

23
24

22
23
47

45

96
96
96

1

4
1

13
14
2

27

59
61
60

Т.М. Дмитришин

9
8
17

41
35
38

-

-

100
100
-

100

59
65
62

96
96
96

61
67
64

+4
+4
+4

-2
-2
-2

