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1. Загальнi положення 
1.1. Навчальний процес у КЗ «ПФМК»ДОР» будується на підставі закону України «Про 

фахову передвищу освіту», «Про освіту» та інших нормативних актів, щодо організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах. Це система органiзацiйних i 

дидактичних заходiв, спрямованих на реалiзацiю змiсту освiти на квалiфiкацiйному рiвнi  

«молодший спеціаліст» вiдповiдно до  освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-

професійних програм за напрямом «Медицина» та спеціальностям: «Сестринська справа» та 

«Лікувальна справа». 

Навчальний процес базується на принципах науковостi, гуманiзму, демократизму, 

наступностi та безперервностi, незалежностi вiд втручання будь-яких полiтичних партiй, 

iнших громадських та релiгiйних органiзацiй. Мова навчання визначається Законом Украiни 

"Про мови". 

Навчальний процесс в КЗ «ПФМК»ДОР» органiзується з урахуванням можливостей 

сучасних iнформацiйних технологiй навчання та спрямований на формування освiдченої, 

гармонiйно розвиненої особистостi, здатної до постiйного оновлення наукових знань, 

професiйної мобiльностi та швидкої адаптацiї до змiн i розвитку в соцiально-культурнiй 

сферi, в галузях технологiй, системах управлiння та органiзацiї працi в сучасних умовах. 

1.2. Змiст навчального процесу в КЗ«ПФМК»ДОР» - це науково-обгрунтована система 

дидактично та методично оформленого навчального матерiалу для квалiфiкацiйного рівня 

«молодший спеціаліст». Направлення навчального процесу в КЗ«ПФМК»ДОР» визначається 

освiтньо-професiйною програмою пiдготовки «молодших спеціалістів» за спеціалізацією  

«Сестринська справа» та «Лікувальна справа»,  навчальними програмами дисциплiн, 

нормативними актами органiв державного управлiння освiтою i вiдображається у 

вiдповiдних пiдручниках, навчальних посiбниках, методичних матерiалах, дидактичних 

засобах, а також при проведеннi навчальних занять та iнших видiв навчальноi дiяльностi. 

Освiтньо-професiйна програма пiдготовки в КЗ«ПФМК»ДОР» - це перелiк 

нормативних та вибiркових навчальних дисциплiн iз зазначенням обсягу годин, вiдведених 

для їх вивчення, форм пiдсумкового контролю. Структурно-логiчна схема пiдготовки - це 

наукове i методичне обгрунтування процесу реалiзацiї освiтньо-професiйної програми 

пiдготовки. Змiст освiти в КЗ«ПФМК»ДОР» складається з нормативної та вибiркової частин. 

Нормативна частина змiсту освiти визначається вiдповiдними державними галузевими  

стандартами. Вибiркова частина змiсту освiти визначається коледжем. 

1.3. Органiзацiя навчального процесу базується на багатоступеневiй системi вищоi 

освiти в Україні. 

2. Нормативно-правова база органiзацiї навчального процесу: 

2.1. Органiзацiя навчального процесу у КЗ«ПФМК»ДОР» базується на Законi України" 

Про освiту", «Про фахову передвищу освіту», державних стандартах освiти, iнших актах 

законодавства України з питань освiти. 

Державний стандарт освiти - це сукупнiсть норм, якi визначають вимоги до освiтнього 

(квалiфiкацiйного) рiвня. Складовi державного стандарту освiти: - освiтня (квалiфiкацiйна) 

характеристика; - нормативна частина змiсту освiти; - тести. 

Освiтня характеристика - це основнi вимоги до якостей i знань особи, яка здобула 

певний освiтнiй рiвень. Квалiфiкацiйна характеристика - це основнi вимоги до професiйних 

якостей, знань i умiнь «молодшого спеціаліста», якi необхiднi для успiшного виконання 

професiйних обов’язкiв. Тест - це система завдань, призначених для встановлення 

вiдповiдностi квалiфiкацiйного рiвня особи до вимог освiтнiх (квалiфiкацiйних) 

характеристик. 

2.2. Органiзацiя навчального процесу здiйснюється навчальними пiдроздiлами 

КЗ«ПФМК»ДОР» (вiддiленнями та цикловими предметними комiсiями). Основним 

нормативним документом, що визначає органiзацiю навчального процесу в  КЗ 

«ПФМК»ДОР» є навчальний план. 

Навчальний план - це нормативний документ коледжу, який складається на пiдставi 

освiтньо-професiйної програми та структурно-логiчної cхеми пiдготовки i визначає перелiк 



та обсяг нормативних i вибiркових навчальних дисциплiн, послiдовнiсть iх вивчення, 

конкретнi форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графiк навчального процесу, 

форми та засоби проведення поточного i пiдсумкового контролю. 

Навчальний план затверджується директором коледжу. Для конкретизацiї планування 

навчального процесу на кожний навчальний рiк складається робочий навчальний план. 

Нормативнi навчальнi дисциплiни встановлюються державним стандартом освiти. 

Дотримання їх назв та обсягiв є обов’язковим для коледжу. Вибiрковi навчальнi дисциплiни 

встановлюються коледжем. Вибiрковi навчальнi дисциплiни вводяться для задоволення 

освiтнiх i квалiфiкацiйних потреб особи, ефективного використання можливостей i традицiй 

коледжу, регiональних потреб. Мiсце i значення навчальноi дисциплiни її загальний змiст та 

вимоги до знань i вмiнь визначаються навчальною програмою дисциплiни. Навчальна 

програма нормативної дисциплiни є складовою державного стандарту освiти. Навчальна 

програма вибiркової дисциплiни розробляється викладачами коледжу. 

2.3. Для кожної навчальної дисциплiни, яка входить до освiтньо-професiйної програми 

пiдготовки, на пiдставi навчальноi програми дисциплiни та навчального плану викладачами 

коледжу складається робоча навчальна програма дисциплiни, яка є нормативним 

документом коледжу. 

Робоча навчальна програма дисциплiни мiстить виклад конкретного змiсту навчальної 

дисциплiни, послiдовнiсть, органiзацiйнi форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та 

засоби поточного i пiдсумкового контролю. Структурнi складовi робочоi навчальноi 

програми дисциплiни: - тематичний план; - засоби для проведення поточного та 

пiдсумкового контролю; - перелiк навчально-методичної лiтератури. 

2.4. Навчання студента здiйснюється за iндивiдуальним навчальним планом. 

Iндивiдуальний навчальний план студента складається на пiдставi робочого навчального 

плану i включає всi нормативнi дисциплiни та частину вибiркових навчальних дисциплiн, 

вибраних студентом з обов’язковим урахуванням структурно-логiчної схеми пiдготовки. 

Iндивiдуальний навчальний план складається на кожний навчальний рiк i затверджується 

завідувачем відділення. Вибiрковi навчальнi дисциплiни, введенi коледжем в освiтньо-

професiйну програму пiдготовки i включенi до iндивiдуального навчального плану студента, 

є обов’язковими для вивчення. 

2.5. КЗ«ПФМК»ДОР»  надає студентам можливiсть користування навчальними 

примiщеннями, бiблiотеками, навчальною, навчально-методичною i науковою лiтературою, 

обладнанням, устаткуванням та iншими засобами навчання. 

2.6. За вiдповiднiсть рiвня пiдготовки студента до вимог державних стандартiв освiти 

вiдповiдає завідувач відділення. За виконання iндивiдуального навчального плану вiдповiдає 

студент. 

3. Форми органiзацii навчання 

3.1. Навчальний процес в КЗ«ПФМК»ДОР» здiйснюється у таких формах: навчальнi 

заняття, виконання iндивiдуальних завдань, самостiйна робота студентiв, практична 

пiдготовка, контрольнi заходи. 

3.2. Основнi види навчальних занять КЗ«ПФМК»ДОР»: - лекцiя; - лабораторне, 

практичне, семiнарське, iндивiдуальне заняття; - консультацiя.  

 3.3. Лекцiя 

3.3.1. Лекцiя - основна форма проведення навчальних занять в КЗ «ПФМК»ДОР» 

призначених для засвоення теоретичного матерiалу. Як правило, лекцiя є елементом курсу 

лекцiй, який складає основний теоретичний матерiал окремої або кiлькох тем навчальної 

дисциплiни. Тематика курсу лекцiй визначається робочою навчальною програмою.  

Лекцii проводяться лекторами - викладачами КЗ«ПФМК»ДОР», а також провiдними 

спецiалiстами, запрошеними для читання лекцiй. Лекцiї проводяться у вiдповiдно 

обладнаних примiщеннях - аудиторiях для однiєї або бiльше академiчних груп студентiв. 

3.3.2. Лектор, якому доручено читати курс лекцiй, зобов’язаний перед початком 

вiдповiдного семестру подати на циклову комiсiю складений ним конспект лекцiй 

(авторський пiдручник, навчальний посiбник), контрольнi завдання для проведення 



пiдсумкового контролю, передбаченого навчальним планом i програмою для даної 

навчальної дисциплiни. 

Лектор, який вперше претендує на читання курсу лекцiй, може бути зобов’язаний 

головою циклової методичної комiсiї до проведення пробних лекцiй за участю викладачiв 

ЦК. Лектор зобов’язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем лекцiйних занять, 

але не обмежується в питаннях трактування навчального матерiалу, формах i засобах 

доведення його до студентiв. 

3.4. Лабораторне заняття 

3.4.1. Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент пiд 

керiвництвом викладача особисто проводить натурнi або iмiтацiйнi експерименти чи дослiди 

з метою практичного пiдтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної 

дисциплiни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, 

обладнанням, обчислювальною технiкою, вимiрювальною апаратурою, методикою 

експериментальних дослiджень у конкретнiй предметнiй галузi. 

Лабораторнi заняття проводиться у спецiально обладнаних навчальних лабораторiях з 

використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторнi 

макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторнi заняття можуть проводитися в 

умовах реального професiйного середовища (наприклад, в лікувально-профілактичних 

закладах в лабораторiях). 

Лабораторне заняття проводиться з студентами, кiлькiсть яких не перевищує половини 

академiчної групи. Перелiк тем лабораторних занять визначається  

робочою навчальною програмою дисциплiни. Замiна лабораторних занять iншими видами 

навчальних занять не дозволяється. 

3.4.2. Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю пiдготовленостi 

cтудентiв до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття 

оформлення iндивiдуального звiту з виконаної роботи та його захист перед викладачем. 

Виконання лабораторної роботи оцiнюється викладачем. Пiдсумкова оцiнка виставляється в 

журналi облiку виконання лабораторних робiт. Пiдсумковi оцiнки, отриманi студентом за 

виконання лабораторних робiт, враховуються при виставленнi семестровоi пiдсумковоi 

оцiнки з даної навчальної дисциплiни. 

3.5. Практичне заняття 

3.5.1. Практичне заняття - форма навчального заняття, при якiй викладач органiзує 

детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисциплiни та 

формує вмiння i навички їх практичного застосування шляхом iндивiдуального виконання 

студентом вiдповiдно сформульованих завдань. Практичнi заняття проводяться в аудиторiях 

або в навчальних лабораторiях, кабінетах до клінічної практики, оснащених необхiдними 

технiчними засобами навчання. 

 Практичне заняття проводиться з студентами, кiлькiсть яких не перевищує половини 

академiчної групи. Перелiк тем практичних занять визначається робочою навчальною 

програмою дисциплiни. Проведення практичного заняття грунтується на попередньо 

пiдготовленому методичному матерiалi, тестах для виявлення ступеня оволодiння 

студентами необхiдними теоретичними положеннями, наборi завдань рiзної складностi для 

розв’язування їх студентами на заняттi. Вказанi методичнi засоби готуються викладачем, 

якому доручено проведення практичних занять, за погодженням з лектором даної навчальної 

дисциплiни. 

3.5.2. Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умiнь i 

навичок студентiв, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю 

студентiв, розв’язування завдань з їх обговоренням, розв’язування контрольних завдань, їх 

перевiрку, оцiнювання. Оцiнки, отриманi студентом за окремi практичнi заняття 

враховуються при виставленнi пiдсумкової оцiнки з даної навчальної дисциплiни. 

3.6. Семiнарське заняття 

3.6.1. Семiнарське заняття - форма навчального заняття в КЗ«ПФМК»ДОР», при якiй 

викладач органiзує дискусiю навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти 



готують тези виступiв на пiдставi iндивiдуально виконаних завдань (рефератiв). Cемiнарськi 

заняття проводяться в аудиторiях або в навчальних кабiнетах з однiєю академiчною групою. 

Перелiк тем семiнарських занять визначається робочою навчальною програмою дисциплiни. 

3.6.2. На кожному семiнарському заняттi викладач оцiнює пiдготовленi студентами 

реферати, їх виступи i активнiсть у дискусiї, умiння формулювати i вiдстоювати свою 

позицiю тощо. Пiдсумковi оцiнки за кожне семiнарське заняття вносяться в журнал 

реєстрації навчальних занять. Отриманi студентом оцiнки за окремi семiнарськi заняття 

враховуються при виставленнi пiдсумкової оцiнки з даноi навчальної дисциплiни. 

3.7. Iндивiдуальне заняття 

3.7.1. Iндивiдуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою 

пiдвищення рiвня їх пiдготовки та розкриття iндивiдуальних творчих здiбностей. 

Iндивiдуальнi навчальнi заняття органiзуються за окремим графiком з урахуванням 

iндивiдуального навчального плану студента i можуть охоплювати частину або повний обсяг 

занять з однiєї або декiлькох навчальних дисциплiн, а в окремих випадках - повний обсяг 

навчальних занять для конкретного квалiфiкацiйного рiвня. Види iндивiдуальних занять, їх 

обсяг, форми та методи проведення, форми та методи поточного i пiдсумкового контролю 

(крiм державної атестацiї) визначаються iндивiдуальним навчальним планом студента.  

3.7.2.Студентам КЗ«ПФМК»ДОР» можуть видаватися  індивiдуальнi завдання з окремих 

дисциплiн (реферати, розрахунковi, графiчнi роботи тощо). Iндивiдуальнi завдання 

виконуються студентом самостiйно при консультуваннi викладачем. Допускаються випадки 

виконання комплексної тематики кiлькома студентами. 

3.8. Консультацiя 

3.8.1. Консультацiя - форма навчального заняття, при якiй студент отримує вiдповiдi 

для викладача на конкретнi запитання або пояснення певних теоретичних положень чи 

аспектiв iх практичного застосування. 

3.8.2. Консультацiя може бути iндивiдуальною або проводитися для групи студентiв, 

залежно вiд того, чи викладач консультує студентiв з питань, пов’язаних iз виконанням 

iндивiдуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальноi дисциплiни. Обсяг часу, 

вiдведений викладачу для проведення консультацiй з конкретноi дисциплiни, визначається 

навчальним планом. 

3.9. Самостiйна робота студента 

3.9.1. Самостiйна робота студента є основним засобом оволодiння навчальним 

матерiалом у час, вiльний вiд обов’язкових навчальних занять в КЗ  «ПФМК»ДОР». 

3.9.2. Навчальний час, вiдведений для самостiйної роботи студента, регламентується 

робочим навчальним планом i повинен становити не менше 1/3 та не бiльше 2/3 загального 

обсягу навчального часу студента, вiдведеного для вивчення конкретної дисциплiни. 

3.9.3. Змiст самостiйної роботи студента над конкретною дисциплiною визначається 

навчальною програмою дисциплiни, методичними матерiалами, завданнями та вказiвками 

викладача. 

3.9.4. Самостiйна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 

засобiв, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисциплiни: пiдручник, навчальнi 

та методичнi посiбники, конспекти лекцiй викладачiв, практикум тощо. Методичнi 

матерiали для самостiйної роботи студентiв повиннi передбачати можливiсть проведення 

самоконтролю з боку студента. Для самостiйної роботи студенту також рекомендується 

вiдповiдна наукова та фахова монографiчна i перiодична лiтература. 

3.9.5. Самостiйна робота студента над засвоєнням навчального матерiалу з конкретноi 

дисциплiни може виконуватися у бiблiотецi коледжу, навчальних кабiнетах, комп’ютерних 

класах, а також в домашнiх умовах. У необхiдних випадках ця робота проводиться 

вiдповiдно до зазделегiдь складеного графiка, що  

гарантує можливiсть iндивiдуального доступу студента до потрiбних дидактичних засобiв. 

Графiк доводиться до вiдома студентiв на початку поточного семестру. 

3.9.6. При органiзацiї самостiйної роботи студентiв з використанням складного 

обладнання чи устаткування, складних систем доступу до iнформацiї (наприклад, 



комп’ютерних баз даних, тощо) передбачається можливiсть отримання необхiдної 

консультацiї або допомоги з боку викладача. 

3.9.7. Навчальний матерiал навчальної дисциплiни, передбачений робочим навчальним 

планом для засвоєння студентом в процесi самостiйної роботи виноситься на пiдсумковий 

контроль поряд з навчальним матерiалом, який опрацьовувався при проведенi навчальних 

занять. 

3.10. Практична пiдготовка студентiв 

3.10.1. Практична пiдготовка студентiв КЗ«ПФМК»ДОР» є обов'язковим компонентом 

освiтньо-професiйноi програми для здобуття квалiфiкацiйного рiвня i має на метi набуття 

студентом професiйних навичок та вмiнь. Практична пiдготовка студентiв здiйснюється на 

лікувально-профілактичних закладів міста Павлоград та Дніпропетровської області.  

3.10.2. Практична пiдготовка проводиться в умовах професiйної дiяльностi пiд 

органiзацiйно-методичним керiвництвом викладача училища. Програма практичної 

пiдготовки та термiни її проведення визначаються навчальним планом. Органiзацiя 

практичної пiдготовки регламентується Положенням про проведення практики студентiв 

вищих навчальних закладiв України, затвердженим наказом Мiнiстерства освiти України вiд 

8 квiтня 1993 року N 93, наказом МОЗ України № 690 від 07.12.2005 р. «Про затвердження 

положення про організацію та проведення практики студентів вищих медичних і 

фармацевтичних навчальних закладів I - II р.а.», «Положенням про організацію та 

проведення практики в Павлоградському медичному коледжі». 

3.11. Контрольнi заходи 

3.11.1. Контрольнi заходи включають поточний та пiдсумковий 

контроль. Поточний контроль здiйснюється пiд час проведення практичних, лабораторних 

та семiнарських занять i має на метi перевiрку рiвня пiдготовленостi студента до виконання 

конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю пiд час навчальних занять i 

система оцiнювання рiвня знань визначається вiдповiдною ЦК. Пiдсумковий контроль 

проводиться з метою оцiнки результатiв навчання після закінчення вивчання дисципліни або 

її окремого розділу. Пiдсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 

атестацiю студента. Порядок проведення контрольних заходів регламентує  «Положення про 

порядок проведення поточного контролю, екзаменів та заліків в міжсесійний та сесійний 

періоди, державної атестації у Павлоградському медичному коледжі». 

4. Навчальний час студента 

4.1. Навчальний час студента КЗ«ПФМК»ДОР»  визначається кiлькiстю облiкових 

одиниць часу, вiдведених для здiйснення програми пiдготовки на спеціалізація «Сестринська 

справа» та «Лікувальна справа». 

Облiковими одиницями навчального часу студента КЗ«ПФМК»ДОР» є академiчна 

година, навчальний день, тиждень, семестр, курс, рiк. 

Академiчна година - це мiнiмальна облiкова одиниця навчального часу. Тривалiсть 

академiчноi години становить 45 хвилин. Двi академiчнi години утворюють пару 

академiчних годин (надалi "пара"). 

Навчальний день - це складова частина навчального часу студента КЗ «ПФМК»ДОР», 

тривалiстю не бiльше 9 академiчних годин. 

Навчальний тиждень - це складова частина навчального часу студента КЗ 

«ПФМК»ДОР», тривалiстю не бiльше 54 академiчних годин. 

Навчальний семестр - це складова частина навчального часу студента КЗ 

«ПФМК»ДОР», що закiнчується пiдсумковим семестровим контролем.Тривалiсть семестру 

визначається навчальним планом. 

Навчальний курс - це завершений перiод навчання студента протягом навчального 

року. Тривалiсть перебування студента на навчальному курсi включає час навчальних 

семестрiв, пiдсумкового контролю та канiкул. Сумарна тривалiсть канiкул протягом 

навчального курсу, крiм останнього, становить не менше 8 тижнiв. Початок i закiнчення 

навчання студента КЗ«ПФМК»ДОР» на конкретному курсi оформляється вiдповiдними 

(перевiдними) наказами. 



 

Навчальний рiк триває 12 мiсяцiв. Розпочинається, як правило, 1 вересня i для студентiв 

складається з навчальних днiв, днiв проведення пiдсумкового контролю, екзаменацiйних 

сесiй, вихiдних, cвяткових i канiкулярних днiв. 

4.2. Навчальнi днi та їх тривалiсть визначаються рiчним графiком КЗ  «ПФМК»ДОР». 

Вказаний графiк складається на навчальний рiк з урахуванням перенесень робочих та 

вихiдних днiв, погоджується i затверджується директором КЗ«ПФМК»ДОР» не менше ніж 

за десять днів до початку нового навчального року. 

Навчальнi заняття в КЗ«ПФМК»ДОР» тривають двi академiчнi години з перервами мiж 

ними i проводяться за розкладом. Розклад забезпечує виконання навчального плану в 

повному обсязi щодо навчальних занять. 

4.3. Вiдвiдування всіх видiв навчальних занять (крiм консультацiй) є обов’язковим для 

студентiв коледжу. Забороняться вiдволiкати студентiв вiд участi в навчальних заняттях та 

контрольних заходах, встановлених розкладом, крiм випадкiв, передбачених чинним 

законодавством. 

5. Робочий час викладача 

5.1. Робочий час викладача визначається обсягом його навчальних, методичних i 

органiзацiйних обов’язкiв у поточному навчальному роцi, вiдображених в iндивiдуальному 

робочому планi. Тривалiсть робочого часу викладача з повним обсягом обов’язкiв становить 

не бiльше 1548 годин на навчальний рiк при середньотижневiй тривалостi 36 годин. 

5.2. Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному викладачевi 

виражених в облiкових (акдемiчних) годинах, визначає навчальне (педагогічне) 

навантаження викладача. Види навчальних занять, що входять в обов'язковий обсяг 

навчального навантаження викладача вiдповiдно до його посади встановлюються цикловою  

методичною комiсiєю. 

5.3. В КЗ«ПФМК»ДОР», як у ВНЗ I рiвня акредитацiї обсяг навчального навантаження 

викладача визначається згiдно з чинним законодавством, наказом Міністерства освіти і 

науки України від 07.08.№ 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку 

навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, наказом 

Міносвіти України №102 від 15.04. 1993 р «Про затвердження інструкції про порядок 

обчислення заробітної плати працівників освіти».    

5.4. Змiни в обов’язковому навчальному навантаженi викладача  КЗ «ПФМК»ДОР» 

вносяться в його iндивiдуальний робочий план. 

5.5. Графiк робочого часу викладача  КЗ«ПФМК»ДОР» визначається розкладом 

аудиторних навчальних занять i консультацiй, розкладом або графiком контрольних заходiв 

та iншими видами робiт, передбаченими iндивiдуальним робочим планом викладача. 

Викладач зобов’язаний дотримуватися встановленого йому графiка робочого часу. 

Забороняється вiдволiкати викладачiв вiд проведення навчальних занять та контрольних 

заходiв, передбачених розкладом. 

6. Форми навчання 

6.1. Навчання в коледжі здiйснюється за денною (стаціонарною) формою навчання. 

6.2. Денна ( стацiонарна) форма навчання є основною формою здобуття квалiфiкацiї 

з вiдривом вiд виробництва. Органiзацiя навчального процесу на деннiй (стацiонарнiй) 

формi навчання здiйснюється КЗ«ПФМК»ДОР» згiдно з державними стандартами освiти i 

даним положенням. 

7. Науково-методичне забезпечення навчального процесу 

7.1. Науково-методичне забезпечення включає: - Галузеві державнi стандарти вищої 

освiти; - навчальнi плани; - навчальнi програми з усiх нормативних i вибiркових навчальних 

дисциплiн; - програми навчальної, виробничої та переддипломної практик; - пiдручники i 

навчальнi посiбники; - iнструктивно-методичнi матерiали до семiнарських, практичних i 

лабораторних занять; - iндивiдуальнi семестровi завдання для самостiйноi роботи студентiв з 

навчальних дисциплiн; - контрольнi завдання до семiнарських, практичних i лабораторних 



занять; - контрольнi роботи з навчальних дисциплiн для перевiрки рiвня засвоєння 

студентами навчального матерiалу; - методичнi матерiали для студентiв з питань 

самостiйного опрацювання фахової лiтератури. 

Iншi характеристики навчального процесу в КЗ«ПФМК»ДОР» визначає викладач, 

циклова методична комісія. 

 

8. Керівництво та організація навчального процесу 

 

8.1. Безпосереднє керівництво навчальним процесом здійснюється директором коледжу 

та керівниками підрозділів навчального процесу. 

 

8.2.Комплексний план організації навчального процесу складається на навчальний рік 

та затверджується директором та його заступниками. 

 

9. Заключні положення 

 

9.1. Дане положення вступає в дію з момента його затвердження директором коледжу і 

є чинним до моменту зміни його новим Положенням. 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                    О.П.Прищепа 

 

Методист                                                                                           С.І. Рогоза 

 

Юрисконсульт                                                                                  В.Н. Новік 


