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Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» 

Рівненської обласної ради 

 

Присутні: 

Сабадишин Р.О., Баб'як В.І., Оксюта В.М., Хмеляр І.М., Бухальська С.Є., 

Якимчук В.О., Проказюк С.В., Артеменко Л.В., Носко І.П., Палапа В.В.,  

Штрімайтіс О.В., Коробко Л.Р., Туровська І.О., Рижковський В.О., 

Герасименко Л.В., Таборовець Л.М, Гашинська О.С., Лукащук М.М.,  

Стернік В.М., Дем’янчук М.Р., Карпюк Н.В., Баб'як О.В., Кукурудза А.Р,, 

Ліннік Ю.В., Зубілевич М.І., Чижишин Б.З., Маркович О.В., Сондак О. В., 

Переходько Н. М., Ліщук І.Ю., Жигайко К.І., Протасюк В.Д.  

 

Порядок денний: 
 

1. Система підготовки студентів до ліцензованого іспиту “Крок- М”. 

2. Моніторинг знань студентів з дисциплін, з яких передбачено ДПА(ЗНО): 

укр.мова, математика, біологія, хімія. 

3. Аналіз навчально-методичного забезпечення дисциплін спеціальності 

«Сестринська справа» (бакалаврат). 

4. Про підготовку до Днів науки в КЗВО «Рівненська медична академія». 

Про стан та перспективи науково-дослідної роботи студентів Академії. 

5. Про вивчення стану викладання загальноосвітніх дисциплін відділення 

«Фармація». 

6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Баб'яка В.І., про систему підготовки студентів до ліцензованого 
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іспиту “Крок- М”. 

ВИСТУПИЛИ: 

Палапа В.В., який довів до відома присутніх про те, що система ліцензійних 

інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня 

професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації 

студентів. 

Оксюта В.М., зазначив, що ліцензійний інтегрований іспит включає один, два 

або три окремі тестові екзамени у відповідності до вимог підготовки фахівців за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями. Зміст тестових екзаменів ліцензійного 

інтегрованого іспиту затверджується щорічно Міністерством охорони здоров'я 

України і відповідає освітньо-професійним програмам, які затверджуються 

Міністерством освіти України. Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є 

встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника 

мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої 

освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання 

і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, 

які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш 

досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров'я, 

профілактиці захворювань та організації медичної допомоги. Валерій 

Миколайович звернув увагу, що у підготовці до складання ліцензійних іспитів 

студентів, необхідно звернути увагу на змістову підготовку; ознайомлення з 

процедурою ліцензійних іспитів (регламент, умови допуску, наслідки запізнення 

або відсутності на іспиті),  з правилами заповнення бланків та буклетів, підготовку 

до вибору власної тактики тестування, проходження тренувальних тестувань, 

хронометраж часу. 

 Хмеляр І.М., звернула увагу на те, що моніторинг результатів ліцензійних 

іспитів, як показник діяльності ЗВО використовується для кращого управління 

освітнім процесом та контролю якості медичної освіти. 

Для отримання гарних результатів на ліцензованому іспиті «Крок - М» 

необхідно проводити постійну, планомірну, систематичну підготовку студентів, 

починаючи з ІІ курсу, при вивченні догляду за хворими та медичної маніпуляційної 

техніки, а також на ІІІ-ІУ курсах при вивченні клінічних дисциплін.   

Туровська І.О. зазначила, що перед початком цілеспрямованої підготовки до 

ліцензійних іспитів самостійно або в групі необхідно провести пробне тестування, 

імітуючи умови проведення ліцензійних іспитів. Для пробного тестування можна 

використовувати відкриті буклети попередніх років. Таким чином, ми отримаємо 

об’єктивну вихідну інформацію щодо знань студентів, виміряних методом 

ліцензійного іспиту, зможемо контролювати успішність майбутніх медичних 

працівників та рівень їх підготовки. 

Маркович О.В., повідомив, що за результатами пробних тестів, які 

виконувалися студентами, було зроблено висновки про низький рівень  

теоретичної підготовки  майбутніх медиків. На засіданнях кафедр та циклових 
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комсій  у березні ця проблема розглянута,  інформацію взято до відома; також було 

висловлено пропозиції щодо усунення причин незадовільних результатів 

виконання студентами тестових завдань, зокрема посилення активності студентів 

під час навчальних занять і відпрацювання пропущених тем шляхом виконання 

індивідуальних завдань.  

УХВАЛИЛИ: 

1.1.Інформацію про підсумки виконання тестових завдань студентами взяти 

до уваги. 

1.2.Розробити план-графік (дистанційно) заходів щодо проведення 

консультацій з метою підготовки до Крок - М та повторного тестування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 32. Проти - немає. Утримались — немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: Хмеляр І.М. яка проінформувала присутніх про результати 

моніторингу знань студентів з дисциплін, з яких передбачено ДПА(ЗНО): 

укр.мова, математика, біологія, хімія. З метою підвищення ефективності 

освітнього процесу необхідно запроваджувати такі методи поточного та 

підсумкового контролю знань, які б забезпечили не лише відповідний рівень 

успішності, а й збереження контингенту студентів. Зокрема, для студентів, які 

не пропускають заняття, необхідно опрацювати заходи щодо активізації їхньої 

роботи, а для студентів, які з поважних причин (хвороба, працевлаштування) 

не відвідують заняття, – використовувати елементи дистанційного навчання, 

наприклад складання тестів з навчальних дисциплін в електронному вигляді з 

використанням програм в Інтернет-мережі.  

Інеса Макарівна зазначила, що результати з математики низькі(12% студентів 

не справилися), історію України написали краще — 7% не справилось 

студентів із запропонованими завданнями, хімію (10 % не справились), 

біологію (8,5% не справились), українську мову  - 7.8 %.   

ВИСТУПИЛИ: 

Сабадишин Р.О. зазначив, що зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році 

пройде з дотриманням соціального дистанціювання та з використанням засобів 

індивідуального захисту. Відповідну інформацію Міністерство освіти і науки 

опублікувало на своєму інформаційному ресурсі про зміни в освіті під час 

карантину. 

Дати проведення ЗНО залежатимуть від завершення карантину. Якщо 

карантин завершиться до початку червня, то основна сесія тестування пройде між 

25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО 

відбудеться з 17 серпня до 4 вересня. Вступна кампанія -  відповідно зміниться. 

Оксюта В.М. уточнив, що формат і процедура проведення ЗНО у 2020 році не 

зміняться. За правилами під час складання ЗНО в аудиторії перебуває максимум 15 

учасників та 2 інструктори. Обов’язковою є дистанція 1,5 метра між учасниками в 

аудиторії. Соціальне дистанціювання також буде забезпечене і біля входу в 

приміщення, у якому проходитиме тестування, щоб уникнути скупчення людей. 
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Туровська І.О. нагадала, що без змін залишаться кількість тестів та їхній 

зміст. Кожен учасник може скласти максимум 4 тести, а кількість завдань у них, 

які ґрунтуються на матеріалі, що вивчається у квітні-травні 11 класу, мізерно мала. 

Таке завдання може бути лише одне на весь тест, тому передруковувати тираж 

тестових зошитів через таку малу кількість завдань недоцільно. Модель 

ранжування результатів тестування знижує вплив зовнішніх факторів і УЦОЯО 

зможе статистично згладити певні прогалини у підготовці учасників через 

карантин.   

УХВАЛИЛИ: 

2.1.Розробити графік проведення консультацій для студентів ІІ курсу (9) 

дистанційно з 1 червня 2020 року. 

2.2.Провести батьківські (дистанційно) збори на тему: “Готуємося до ДПА 

дистанційно”. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 32. Проти - немає. Утримались — немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: Коробко Л.Р. про аналіз навчально-методичного забезпечення 

дисциплін спеціальності «Сестринська справа» (бакалаврат). 

ВИСТУПИЛИ: 

Палапа В.В. нагадав присутнім, що Міністерством освіти і науки України 

розроблено Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін у закладах вищої освіти та Рекомендації до структури та змісту робочої 

програми навчальної дисципліни. 

Відповідні рекомендації можуть використовуватись закладами освіти у 

практичній роботі. У нашому навчальному закладі розроблено Положення про 

НМКНД, Положенння про освітній процес, Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти. 

Оксюта В.М., який зауважив, що нові стандарти освіти, програми навчання і 

навіть планування окремих видів діяльності сьогодні повинні відповідати 

компетентнісному підходу. Це означає, що мають бути визначені очікувані 

результати навчання, для досягнення яких викладач створює відповідне навчальне 

середовище, використовуючи певні матеріали та ресурси. Дуже важливо, щоб 

такий підхід був не лише зафіксований у документах, але знайшов практичне 

втілення на заняттях. Для цього потрібно чітко артикулювати очікувані результати 

навчання і відстежувати їх досягнення.  Ресурси та діяльності електронних курсів 

будуть чітко пов’язані з відповідними компетентностями та їх наборами. Це 

дозволить учасникам курсу бачити та відслідковувати свій прогрес в опануванні 

цих компетентностей з одного боку, а з іншого – усвідомлювати роль кожного із 

компонентів курсу в загальній картині навчання. Під час аналізу електронного 

контенту було встановлено, що електронна система Moodle наповнена на 90%. 

Матеріали є різними за формою та змістом. 

Хмеляр І.М. нагадала, що до складу сучасного навчально-методичного 

комплексу входять: навчальні програми;  методичні рекомендації;  критерії 



оцінювання навчальних досягнень студентів; підручники та навчальні посібники;  

методичні посібники для викладача, дидактичні матеріали для студентів, 

коп’ютерні програми, інтернет-ресурси, презентаційні матеріали.  

УХВАЛИЛИ: 

3.1.Розмістити освітні (освітньо-професійні та освітньо-наукові) програми 

підготовки фахівців за кожною спеціальністю на сайті Академії. 

3.2.Оновити Методичні рекомендації щодо структури навчально-методичних 

документів   подати їх на розгляд Вченої ради Академії. 

3.3.Удосконалити навчально-методичне забезпечення дисциплін навчальних 

планів підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр», за якими 

навчатимуться студенти ІІ-ІV курсів у 2019-2020 навчальному році.  

3.4.Розмістити навчально-методичне забезпечення  підготовки фахівців зі 

спеціальностей на сайті Академії. 

3.5.Активізувати роботу з наповнення веб-сайтів кафедр, зокрема оновити: 

інформацію про склад кафедр; перелік навчальних дисциплін, викладання 

яких забезпечують відповідні кафедри. Забезпечити підтримку інформації 

на веб-сайтах кафедр в актуальному стані. 

3.6.Провести семінари, круглі столи щодо ознайомлення з модулем 

компетентності електронної системи Moodle. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 32. Проти - немає. Утримались — немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: Штрімайтіс О.В., про підготовку декадника до Дня науки в КЗВО 

«Рівненська медична академія». Про стан та перспективи науково-дослідної 

роботи студентів Академії. Оксана Вікторівна запропонувала розроблені 

заходи  провести дистанційно. 

ВИСТУПИЛИ: 

Палапа В.В. ознайомив присутніх із звітом кафедри про наукову роботу.  

Василь Васильович відмітив наукові здобутки Коробко Л.Р., Малюк О.П., Бабяк 

О.В. 

Рижковський В.О. довів до відома присутніх звіт про науково-дослідну роботу 

кафедри Фізичної реабілітації та ерготерапії, вказав на недоліки роботи.  

УХВАЛИЛИ: 

 4.1.Координувати роботу кафедр щодо корекції кадрового забезпечення, 

інших заходів щодо дотримання нових ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності 

4.2. Підвищити ефективність науково-дослідної роботи кафедр, зосередивши 

її на пріоритетних напрямах наук з метою отримання вагомих результатів і 

підготовки до друку публікацій у наукових виданнях із переліку 

наукометричних баз Scopus або Web of Science.  

 4.3.На засіданнях кафедр періодично заслуховувати звіти викладачів про 

виконання контрактів і давати відповідну оцінку роботи, у випадку 

невиконання окремих пунктів контракту без аргументованих підстав не 



рекомендувати НПП на наступний термін перебування на займаній посаді. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 32. Проти - немає. Утримались — немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: Туровську І.О.  про вивчення стану викладання загальноосвітніх 

дисциплін відділення «Фармація». Ірина Олександрівна запропонувала,  що у 

зв’язку з карантином  вивчення стану викладання загальноосвітніх дисциплін 

відділення «Фармація» перенести на 2020-2021 н.р.  

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Вивчення стану викладання загальноосвітніх дисциплін відділення 

«Фармація» перенести на 2020-2021 н.р. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 32. Проти - немає. Утримались — немає. 

 

6. РІЗНЕ 

6.1. СЛУХАЛИ: Бухальську С.Є. про стан роботи в КЗВО”Рівненська медична 

академія” з протидії корупції та злочинним проявам. 

УХВАЛИЛИ: 

6.1.1. Щоденно контролювати характер і рівень взаємин у групах, 

спрямовувати їх на формування позитивних людських якостей, на 

попередження негативних проявів у студентському середовищі. 

6.1.2.Забезпечити дотримання законодавчих та нормативних документів з 

питань вищої освіти керівниками структурних підрозділів, педагогічними 

працівниками; не допускати посадових зловживань, правопорушень та 

хабарництва серед працівників навчального закладу. 

6.1.3. Широко залучати органи студентського самоврядування до роботи, 

спрямованої на запобігання правопорушень посадовим зловживанням, 

хабарництву  у закладі. 

6.1.4.Провести круглий стіл «Медична академія – територія вільна від 

хабарництва і корупції» за участі адміністрації Академії та студентського 

самоврядування. 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 32. Проти - немає. Утримались — немає. 

6.2. СЛУХАЛИ: Сабадишина Р.О., який довів до відома присутніх інформацію 

про оплату за навчання здобувачами вищої освіти. Зокрема, відповідно  до ст. 

73 Закону України “Про вищу освіту ”, постанов Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010р. № 796 ”Про затвердження  та переліку платних послуг, які 

можуть надаватися державними навчальними закладами” від 17.09.1996 

№1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в 

державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» із 

змінами, спільного наказу Міністерства освіти України, Мінфіну України та 

Мінекономіки України  від 23.07.2010р. № 736/902/758 “Про затвердження  

порядку надання платних послуг державними навчальними закладами ”, 



плата за навчання піднімається. 

ВИСТУПИЛИ: 

Якимчук В.О. звернула увагу на обгрунтовані обрахунки плати за навчання. 

УХВАЛИЛИ: 

  6.2.1. Встановити таку плату за надання освітніх послуг студентам фахового 

медичного коледжу, що вступають на контрактну основу у 2020-2021н.р. 

Спеціальність Спеціалізація 
Кваліфікація, 

термін навчання 

Розмір плати за 

навчання  

(1 навчальний 

рік) грн. 

Розмір плати за 

навчання  

(за весь період 

навчання) грн.  

Денна Вечірня Денна Вечірня 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Фаховий молодший бакалавр» на основі базової 

загальної середньої освіти (9кл.)                     

223 

Медсестринство 

Лікувальна справа 
Фельдшер 

(3р.10міс.) 
23500  - 107800 - 

Сестринська справа 
Медична сестра 

(3р.10міс.) 

23400 

 
- 107400 - 

221 

Стоматологія 

Стоматологія 

Зубний 

гігієніст 

(3р.10міс.) 

22500 - 103200 - 

Стоматологія         

ортопедична 

Зубний технік 

(2р.10міс.) 
23800 - 78 600 - 

226 

Фармація, 

промислова 

фармація  

Фармація 
Фармацевт 

(2р.10міс.) 
26450 - 86 850 - 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Фаховий молодший бакалавр» на основі повної 

загальної середньої освіти (11кл.) 

223 

Медсестринство 

Лікувальна справа 
Фельдшер 

(2р.10міс.) 
23450 - 77 550 - 

Сестринська справа 

Медична 

сестра 

(2р.10міс.) 

23450 - 77 700 - 

Стоматологія 

ортопедична 

Зубний технік 

(1р.10міс.) 
23950 - 50400 - 

226 

Фармація, 

промислова 

фармація  

Фармація 
Фармацевт 

(1р.10міс.) 
26600 - 55850 - 

 

  6.2.2. Встановити плату за навчання студентів Академії, зарахованих на 

контрактній основі на 2020/2021 навчальний рік : 
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» на основі повної загальної середньої 

освіти (11кл.) 

223 

Медсестринство 
Сестринська справа 

Медична 

сестра 

(3р.10міс.) 

23450 - 108600 - 



Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» на основі повної загальної середньої 

освіти (11кл.) 

226 

Фармація, 

промислова 

фармація 

Фармація 

Фармацевт 

(2р.10міс.) 

 

26600 - 87 300 - 

224 

Технології 

медичної 

діагностики  

та лікування 

Лабораторна 

діагностика 

Лаборант 

медичний 

(3р.10міс.) 

22550 - 105200 - 

227 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

Фізична 

реабілітація 

Фахівець з 

фізичної 

реабілітації 

(3р.10міс.) 

21200 - 99200 - 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Фаховий молодший бакалавр» 

223 

Медсестринство 
Сестринська справа 

Медична сестра 

(10 міс.) 
 16 937  16 937 

226 

Фармація, 

промислова фармація 

Фармація 

Фармацевт 

(1 рік 5 міс.) 

 

26600 - 41200 
- 

 

226 

Фармація, 

промислова 

фармація 

Фармація 

Фармацевт 

(1 рік 10 міс.) 

 

- 17500 - 
37000 

 

224 

  Технології 

медичної 

діагностики  

та лікування 

Лабораторна 

діагностика 

Лаборант 

медичний 

(1р.10міс.)  

23700 - 49900 - 

227 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

Фізична 

реабілітація 

Фахівець з 

фізичної 

реабілітації 

(2р.10міс.)  

21950 - 65850 - 

 

6.2.3. При укладанні договору про навчання, врахувати всі встановлені 

законодавством на день укладання договору вимоги, щодо встановлення 

плати за навчання на наступні навчальні роки. 

6.2.4. Провести підвищення плати за навчання студентів платної форми 

навчання на суму, що не перевищує офіційно визначений рівень інфляції 

за попередній календарний рік.  

6.2.5. Із врахуванням збільшення, вартість навчання  студентів платної форми 

навчання на 2020-2021 навчальний рік затвердити в таких розмірах:         

а) для студентів коледжу, які вступили в 2017/2018 навчальному році  за 

спеціальностями: 



 
лікувальна справа  на основі базової загальної середньої освіти 23 500  

сестринська справа на основі базової загальної середньої освіти 23 400 

стоматологія /гігієніст зубний/ на основі базової загальної середньої освіти 22 500 

 

б) для студентів Академії, які вступили в 2017/2018 навчальному році  за 

спеціальностями:         
                                                                                                                                     грн.. 

сестринська справа бакалавр на основі повної загальної середньої освіти 23 450  

лабораторна діагностика бакалавр на основі повної загальної середньої освіти 22 550  

фізична реабілітація бакалавр на основі повної загальної середньої освіти 21 200  

 

ГОЛОСУВАЛИ: За - 32. Проти - немає. Утримались — немає. 
 


