
Україна
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

Н А К А З

від 10.10.2019 р. м. Новгород-Сіверський №  137

Про підготовку училища до акредитації освітньо-професійної програми 
«Сестринська справа» та освітньо-професійної програми  « Лікувальна 
справа». 
Відповідно до Закону  «Про освіту», Закону «Про вищу освіту», Постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 №978  "Про затвердження 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах" наказу 
Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 13.06.2012 року 
№689 «Про затвердження державних вимог до акредитації напряму 
підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу», та у зв’язку із 
закінченням терміну дії Сертифікатів про акредитацію напрямів 
(спеціальностей) галузі знань 1201 Медицина 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план підготовки і проведення самоаналізу за результатами 

освітньої діяльності за  2017-2019 р.р. (Додається)
2. Організувати і провести підготовчий етап акредитації Новгород-

Сіверського медичного училища відповідно до плану. Для виконання 
запланованої роботи:
2.1. Створити комісію з підготовки до акредитації та самоаналізу 

освітньої діяльності училища за 2017-2019 р.р. у складі:
Голова комісії: Недашківська Я.В.-заступник директора з 
навчальної роботи.

Члени комісії: Юдицька З.Я.-соціальний педагог, відповідальна 
за виховну роботу;
Новик О.В.- керівник фізичного виховання, відповідальна за  
проведення практики;
Тарапон Н.В.-завідувач відділення Лікувальна справа та 
відділення Сестринська справа;
Коленченко О.А.- завідувач навчально-методичним кабінетом.



3. ЦК створити робочі групи з формування пакетів Комплексних 
контрольних робіт (ККР). Пакети ККР розглянути на засіданнях ЦК та 
подати на затвердження директору медичного училища.

4. Відповідальній за проведення практики , головам ЦК провести ККР та 
оформити їх результати до 10.03.2020 р.

5. Звіт про самоаналіз за результатами освітньої діяльності подати на 
затвердження педагогічній раді до 20.04.2020 р.

6. Комісії з підготовки до акредитації підготувати Акредитаційні справи 
Новгород-Сіверського медичного училища до 31.04.2020 р.

Контроль за виконанням цього наказу залишити за собою.

      Директор                                                Т. В. Никифоренко 



                                                                           Затверджую
                                                                                                   Директор Новгород-Сіверського 
                                                                                                    медичного училища
                                                                                                    ___________Т.В.Никифоренко
                                                                                                    „      ”_________________2019 р.

П Л А Н 
підготовки і проведення самоаналізу діяльності

Новгород-Сіверського медичного коледжу
 (акредитації)

за 2017-2020 р.р.

№
з/п

Заходи Термін
проведення

Відповідальні

1. Створити комісію з підготовки до 
акредитації та самоаналізу діяльності 
коледжуза 2017-2020 р.р.

Жовтень
2019 р.

Никифоренко Т.В.-
директор

2. Створити пакети комплексних 
контрольних робіт для визначення 
кінцевого рівня знань випускників з циклу 
професійної та практичної підготовки 
відділень:
Лікувальна справа
Сестринська справа

Жовтень –
лютий 

2019 – 2020
р.р.

Голови  випускової 
комісії

3. Створити пакети комплексних 
контрольних робіт для перевірки рівня 
знань студентів з циклу загальної 
підготовки

Жовтень –
лютий 

2019 – 2020
р.р.

Голови ЦК

4. Затвердити створені пакети комплексних 
контрольних робіт (ККР) 

Листопад
-лютий

2019 – 2020
р.р..

Директор училища

5. Провести зрізи знань студентів випускних 
курсів усіх відділень коледжу з циклу 
професійної та практичної підготовки

Грудень-
березень

2019 – 2020
р.р.

Завідувач відділень, 
голови ЦК

6. Провести зрізи знань студентів 2-х ,3-х 
курсів усіх відділень коледжу з циклу 
загальної підготовки

Грудень-
березень
2019 – 2020 
р.р.

Завідувач відділень, 
голови ЦК

7. Провести аналіз та узагальнення 
результатів ККР

Грудень-
березень

2019 – 2020
р.р..

Голови ЦК

8. Підготувати до перевірки Положення про 
приймальну комісію, Правила прийому, 
Протоколи приймальної комісії, Накази 
про зарахування студентів в коледж за 
2017-2020 р.р., Особові справи студентів

Січень
2020 р.

Відповідальний секретар
приймальної комісії,
від.кадрів

9. Підготувати інформацію про форми Січень Відповідальний секретар



профорієнтаційної роботи та динаміку 
кількісних та якісних показників прийому 
студентів за 2017-2020 р.р.

2019 р. приймальної комісії, 
голова 
профорієнтаційної 
комісії

10. Підготувати звіти про самоаналіз 
діяльності коледжу за 2017-2020 р.р.

Березень
2020 р.

Члени комісії

11. Підготувати робочі навчальні програми з 
дисциплін,плани та методичні матеріали 
для проведення практичних, семінарських 
та лабораторних занять, методичні 
матеріали та завдання для самостійної 
підготовки студентів,  програми 
навчальної та виробничої практик, 
навчальні посібники (створені 
викладачами ЦК), матеріали  підготовки до
державної атестації, критерії оцінювання 
знань і вмінь студентів

Березень
2020 р.

Заступник директора з 
навчальної роботи, 
голови ЦК,
завідувач-навчально-
методичним кабінетом

12. Перевірити наявність протоколів засідань 
ЦК коледжу за 2017-2020 р.р.

Квітень 
2020 р.

Голови циклових 
комісій, завідувач-
навчально-методичним 
кабінетом

13. Підготувати пакет документів, що 
визначають організацію навчального 
процесу:  освітні програми,  навчальні 
плани підготовки фахівців, робочі 
навчальні плани з усіх спеціалізацій, 
графіки навчального процесу, розклади 
занять, робочі навчальні плани, за 2017-
2020 р.р.

Квітень 
2020 р.

Заступник директора з 
навчальної роботи, 
голови ЦК

14. Підготувати зведені відомості успішності 
студентів випускових та інших курсів, 
матеріали ДЕК, матеріали щодо 
працевлаштування випускників за останні 
3 роки.

Березень
2020 р.

Завідувач відділень

15. Провести аналіз рівня забезпеченості 
студентів навчальною літературою з усіх 
навчальних дисциплін за 2017-2020 р.р.

Квітень
2020 р.

Провідний  бібліотекар

16. Підготувати Статут училища,  книгу 
реєстрації наказів з кадрових питань 
(особового складу), особові справи, 
трудові книжки (оригінали для тих, хто 
працює за основним місцем роботи), наказ 
директора про встановлення посадових 
окладів, звіти виконання навчального 
навантаження , протоколи педагогічних , 
адміністративних рад училища, свідоцтва 
про підвищення кваліфікації і документи, 
що засвідчують проходження стажування.
Провести аналіз підбору та розстановки 
кадрів, підвищення кваліфікації, атестації 
викладацького складу  за 2017-2020 р.р.

Березень
2020 р.

Директор, заступник 
директора з навчальної 
роботи, відділ кадрів,

17. Підготувати звіт про виховну роботу в Березень Заступник директора з 



училищі за 2017-2020 р.р. 2020 р. навчальної роботи,
18. Підготувати документи, що засвідчують 

право власності або право користування 
основними засобами (навчальні аудиторії, 
лабораторії,  обладнання, устаткування, 
спортивна зала); документи санітарно-
епідеміологічної служби про відповідність 
приміщень санітарним нормам; документи 
про наявність власної бібліотеки; 
документи, що засвідчують наявність 
обладнання, інвентаризаційні описи.
Підготувати звіт про фінансово-
господарську діяльність та матеріально-
технічне забезпечення коледжу за 2017-
2020 р.р.

Березень
2020 р.

Заступник директора з 
АГР, головний бухгалтер

19. Підготувати Стратегічний план розвитку 
та вдосконалення діяльності  Новгород-
Сіверського медичного коледжу 

Вересень 
2019 р.

Заступник директора з 
навчальної роботи, 
завідувач відділенням

20. Підготувати і ухвалити на педагогічній  
раді звіт про самоаналіз діяльності 
Новгород-Сіверського медичного коледжу 
за 2017-2020 р.р.

Березень 
2019 р.

Члени комісії з 
підготовки до 
акредитації та 
самоаналізу діяльності 
коледжуза 2017-2020 р.р.


