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ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення розроблено на основГ Закону Укра!ни «Про вищу освгту» вщ

01.07.2014 року, Положення про проведення практики студенлв вищих 
навчальних закладГв Укра!ни (дат Положення), затвердженого наказом 
Мшютерства освоти Укра!ни вод 8 кв1тня 1993 року № 93, наказом 
Мшютерства охорони здоров’я Укра!ни № 401 вОд 07.07.2011 р. «Про 
введення в дш  складових галузевих стандарт вищо! освгти з1 
спещальностей освггаьо-кватфшащйного р1вня молодшого спещалюта 
галузей знань «Медицина» та «Фармащя»», наказом Мшютерства охорони 
здоров’я Укра!ни № 690 вщ 07.12.2005 р. «Про затвердження Положення про 
оргашзащю та проведення практики студенлв вищих медичних та 
фармацевтичних навчальних заклад1в I-II р1вшв акредитацп», Постанови 
Кабшету МшютрГв Укра!ни вод 29.04.2015 року № 266 «Про затвердження 
перелжу галузей знань i спещальностей, за якими здшснюеться тдготовка 
здобувачГв вищо! освiти», Наказу Мшютерства освгги та науки Украши вод
06.11.2015 року № 1151 «Про особливост запровадження перелшу галузей
знань i спещальностей, за якими здшснюеться тдготовка здобувачГв вищо! 
освгга, затвердженого постановою Кабшету МшютрГв Украши вод 29.04.2015 
року № 266», акту узгодження перелжу спещальностей, за якими 
здшснюеться подготовка здобувачГв вищо! освгти за освгтньо-
кватфжащйним рГвнем молодший спещалют КЗОЗ «Куп’янський медичний 
коледж Гм. Мари Шкарлетово!» вод 11.12.2015 року.

2. Практика студенлв КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж Гм. Мари 
Шкарлетово!» (дат -  Коледж) е невгд’емною складовою подготовки фахГвщв 
з вищою освгтою i галузевих стандартов вищо! освоти. Вона спрямована на 
закршлення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, 
набуття i удосконалення практичних навичок i умшь за вГдповГдною 
спещальнютю.

3. Метою практики е формування та розвиток у студенев професiйних вмшь 
приймати самостiйнi рiшення в умовах конкретного виробництва, оволодшня 
сучасними методами, формами оргашзацп працi, знаряддями пращ !х 
майбутньо! спецiальностi.

4. Види та обсяги практик визначаються галузевими стандартами подготовки 
фахiвцiв, що вщображаеться вОдповгдно в навчальних планах i графiках 
навчального процесу.

5. Змют практики визначаеться !! програмою.
6. Заходи пов’язаш з оргашзащею практики, визначаються наказом директора 

коледжу.

ВИДИ I ЗМ1СТ ПРАКТИКИ
1. Залежно вод конкретно! спещатзацп видами практики можуть бути:

• навчальна;
• виробнича;
• переддипломна.
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2. Завданням навчальноi практики е ознайомлення студенлв 3i 
специфшою майбутнього фаху, отримання первинних професiйних умшь 
i навичок iз загально-професшних та спещальних дисциплiн.

3. Метою eupo6HU4oi практики е закршлення та поглиблення теоретичних 
знань, отриманих студентами в процес вивчення певного циклу 
теоретичних дисциплш, практичних навичок. Вiдпрацювання вмшь i 
навичок 3i спецiальностi безпосередньо в лшувально-профшактичному 
закладi.

4. Переддипломна практика студенлв е завершальним етапом навчання i 
проводиться на випускному курс з метою узагальнення i вдосконалення 
здобутих ними знань, практичних умшь та навичок, оволодшня 
професшним досвiдом та готовностi !х до самостшно! трудово! 
дiяльностi.

5. Практика студенлв передбачае безперервнiсть та послщовшсть !! 
проведення для одержаннi потрiбного обсягу фактичних знань i умшь 
вщповщно до рiзних освiтнiх та квалiфiкацiйних рiвнiв: молодший 
спецiалiст, бакалавр.

6. У Коледш при шдготовщ молодших медичних спецiалiстiв мае мюце 
навчальна, виробнича i переддипломнi практики.

7. Змют i послiдовнiсть практики визначеш програмою, яка розробляеться 
головами ЦМК професiйноi на практично! подготовки, та врдповрдае 
вимогам наскрiзноi програми -  основному навчально-методичному 
документу практики.

8. Робочi програми практики затверджуються директором коледжу. Коледж 
може розробляти, о ^ м  наскрiзноi робочих програм практики, штш 
методичнi документи, якi сприятимуть досягненню високо! якостi 
проведення практики студенлв.

ОРГАН1ЗАЦ1Я УПРАВЛ1ННЯ ФАХОВОЮ ПРАКТИЧНОЮ
ПОДГОТОВКОЮ

Управлiння практичним навчанням вщображае структурована схема, в 
якiй показано процес взаемодп, взаемозалежностi учасникiв, спрямована на 
досягнення основно! поставлено! мети - тдготовка фахiвцiв для лшувально- 
профiлактичних закладiв.

Ця схема передбачае таку структурну послкдовшсть:
I. Директор коледжу:

• визначае стратегш практичного навчання зпдно з чинним законодавством 
та державними стандартами;

• забезпечуе досягнення вимог до компетентной випускника;
• забезпечуе об'ективний добiр та розстановку кадрiв, визначае бази 

практики.
II. Завщувач навчально-виробничою практикою:

• здшснюе органiзацiю та проведення практики вщповщно до Положення 
про проведення практики;
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• веде необхщну документацш вщповщно до цього Положення з 
урахуванням ycix вид1в практики;

• координуе роботу yсiх yчасникiв практичного навчання;
• контролюе виконання програм yсiх видiв практики.

III. Заступник директора з навчально'У роботи:
• бере участь у здшсненш добору та розстановки кадрiв, розрахунки 

педагогiчного навантаження методичних керiвникiв практики;
• затверджуе графш навчального процесу, графiк проведення практичного 

навчання, графши консyльтацii та шшу докyментацiю, що регламентуе 
дiяльнiсть з практично! фахово! подготовки.

IV. Заступник директора з виховно'У роботи:
• здшснюе виховну та профорiентацiйнy роботу;
• готуе матерiали заходiв професшно! спрямованостi (тижнi наук, конкурси, 

методичш ярмарки, конференций зyстрiчi тощо);
• оргашзовуе роботу психолопчно! служби на допомогу практиканту.

V. Методист коледжу:
• здшснюе планування навчально-методично! роботи;
• оргашзовуе i координуе розробку необхщно! методично! документаций
• вивчае i узагальнюе передовий педагогiчний досвщ.

VI. Керiвники практикою на базах:
• методичний керiвник вiд навчального закладу;
• загальний керiвник вщ бази практик;
• безпосереднiй керiвник вiд бази практики.
1. Обов’язки базового лiкувально-профiлакгичного закладу:Обов’язки 

методичного керiвника практики вщ ВНЗ:При пiдготовцi до 
проходження практики: шформувати про термш проходження 

практики;
• ознайомити з програмою практик;
• провести пiд розпис шструктаж про порядок проходження 

практики та додержання правил технiки безпеки i 
попередження нещасних випадкiв;

• видати студентам необхщш документи (щоденники,
повiдомлення, направлення, пyтiвкy, виписку з наказу);

• довести вимоги до ведення щоденниюв;
• встановити час i мюце збору в ЛПЗ;
• призначити старшого (бригадира) групи студенлв;
• ознайомити загального та безпосереднього керiвника практики 

вiд ЛПЗ з програмою та графiком проходження практики;
• узгодити список безпосередшх керiвникiв практики вiд ЛПЗ.

2.2.Шд час перебування в ЛПЗ:
• узгодити графiк проходження практики в ЛПЗ;
• представити студенлв та безпосередшх керiвникiв практики 

вiд ЛПЗ;
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• розподшити студенлв на робоч1 мюця по вщдшеннях;
• скласти наказ по ЛПЗ щодо проведення практики.

2.3. На заключному eTani проведення практики:
2.4. Шсля зaкiнчeння практики:

3. Обов’язки загального кeрiвникa вщ бази практики:
Загальний кер1вник вщ бази призначаеться наказом головного лжаря

лшувально-профшактичного закладу, яка е базою практики, вш:
3.1. Добирае досвщчених фах1вц1в, я к  безпосередньо керуватимуть 

практикою студенлв;
3.2. Разом з кер1вником вщ Коледжу доводить до ведома студенев 

програму практики, оргашзовуе i контролюе И вщповщшсть програм1 i 
затвердженим графiкам проведення практики;

3.3. Проводить iнструктаж студентiв з охорони пращ i технiки безпеки, 
контролюе !х дотримання;

3.4. Спiльно з методичними керiвниками практики вiд Коледжу у 
вщповщносл з програмою практики оргашзовуе читання провщними 
спецiалiстами лiкувально-профiлактичного закладу лекцш i доповiдей, 
проведення семiнарiв i консультацiй з новiтнiх напрямiв медицини, 
сучасних технологiй i методик в практичнш медицина;

3.5.Звiтуе перед головним лшарем ЛПЗ про хщ i пiдсумки проходження 
практики студентами.

4. Обов’язки безпосереднього кeрiвникa вщ бази практики:
Безпосереднi керiвники практики студенлв призначаються наказом

головного лшаря лiкувально-профiлактичного закладу.
4.1.Забезпечують безпосередне керiвництво практикою студентiв на 

робочих мюцях.
4.2.Забезпечують необхулт умови на кожному робочому мющ для 

оволодiння студентами навичками, умшнями, знаннями у вщповщност 
з програмою практики.

4.3.Органiзовують роботу студентiв на робочих мюцях.
4.4. Контролюють дотримання студентами правил внутршнього трудового 

розпорядку, технiки безпеки, виконання програми практики.
4.5. Негайно доповщають загальному керiвнику практики вiд бази i 

керiвнику вiд Коледжу про вш порушення студентами правил 
внутршнього трудового розпорядку, технiки безпеки, невиконання 
програми.

4.6. Ведуть облiк присутностi студентiв на робочих мюцях т д  час 
практики.

4.7. Дають письмовi об'ективнi характеристики виробничо! дiяльностi 
кожного студента пiд час практики.

VII. Виклaдaчi профeсiйно-орieнтовних дисциплiн:
• контролюють пiдготовку студентiв до занять, аналiзують !х дiяльнiсть;
• проводять заняття безпосередньо на базах практики;
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• проводять заняття в кабшетах доклшУчно! практики та тренажерних залах 
коледжу;

• проводять консультацп за вулповулним графжом;
• проводять тдготовку студенлв до захисту виробничо! та переддипломно! 

практики;
• контролюють виконання студентами позааудиторно! самостшно! роботи в 

умовах лшувально-профшактичного закладу та коледжу;
• готують шформацшно-методичний матерУал для здшснення фахово! 

тдготовки студентш.
VIII. ЦМК професШноУ та практично '1  п1дготовки:

• розглядають та затверджують програми рУзних вид1в практики;
• вивчають передовий досвуд, аналУзують знання студенлв, роботу 

викладач1в;
• розробляють методичш рекомендацп щодо подготовки та проведення 

занять та шших вид1в практично! роботи студешлв.
IX. Студенти:

Студенти при проходженш практики зобов'язан1:
• повн1стю виконати завдання, передбачеш програмою практики;
• виконувати дшч1 в оргашзацп, пудприемству заклад1 правила 

внутр1шнього трудового розпорядку;
• вивчити i суворо дотримуватись правил охорони пращ, техшки безпеки i 

виробничо! саштарп;
• нести вудповудальнють за доручену роботу, !! результати нарiвнi зi 

штатними пращвниками;
• вести щоденник практики, шшу звiтну документацiю, передбачену 

програмою з практики.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХОВО1 ПРАКТИЧНО!
П1ДГОТОВКИ СТУДЕНТ1В

1. Нормативна документащя:Закон Укра!ни Про вищу освету вiд 01.07.2014 
року.

1.2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра!ни вiд 29.04.2015 року № 266 «Про 
затвердження перелшу галузей знань i спецiальностей, за якими 
здшснюеться пiдготовка здобувачiв вищо! освети».

1.3. Наказ Мiнiстерства освiти та науки Укра!ни вiд 06.11.2015 року № 1151
«Про особливост запровадження перелшу галузей знань i
спецiальностей, за якими здшснюеться подготовка здобувачiв вищо! 
освiти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра!ни вуд
29.04.2015 року № 266».

1.4. Рекомендацш про проведення практики студенлв вищих навчальних 
закладiв Укра!ни ухвалених рiшенням Вчено! ради 1нституту 
iнновацiйних технологiй i змюту освети вУд 24.04.2013 року.

1.5. Концепцiя розвитку охорони здоров'я населення Укра!ни (затверджена 
Указом Президента Укра!ни вуд 07.12.2000 року).
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1.6. Наказ Мшютерства освгги i науки УкраАни № 93 "Положення про 
проведення практики студенлв ВНЗ УкраАни" вщ 08.04.1993 року.

1.7. Наказ Мiнiстерства охорони здоров’я УкраАни № 690 вщ 07.12.2005р. 
«Про затвердження Положення про оргашзащю та проведення практики 
студенлв вищих медичних i фармацевтичних навчальних закладiв I-II 
рiвнiв акредитащ!».

1.8. Наказ Мшютерства охорони здоров’я Украши № 401 вщ 07.07.2011 р. 
«Про введення в дш  складових галузевих стандартiв вищо! освiти зi 
спещальностей освiтньо-квалiфiкацшного рiвня молодшого спецiалiста 
галузей знань «Медицина» та «Фармацiя»».

1.9. Навчальш програми циклу професшно-орieнтовних дисциплiн для 
спещальностей 5.12010101 Лшувальна справа, 5.12010102 Сестринська 
справа, 5.12010105 Акушерська справа, 223 Медсестринство.

1.10. Угоди про ствпрацю мiж Коледжем та базовими лжувально- 
профiлактичними установами.

1.11. Навчальш плани подготовки молодших спещалюпв i бакалаврiв зi 
спецiальностей.

1.12. Положення про ПСРС з професшно! та практично! тдготовки на 
лiкувально-профiлактичних базах.

2. Плануюча документацiя:Графiк навчального процесу.
1.2. Графш проведення виробничо! та переддипломно! практик.
1.3. План-графж контролю практичного навчання.
1.4. План роботи завщувача навчально-виробничо! практики.
1.5. Графш роботи студентiв зп'дно Програми вщповщно! практики 

(виробнича, переддипломна).
3. Звггно-облжова документацiя:Журнал облiку роботи методичного

керiвника.
1.2. Книга контролю завiдувача навчально-виробничо! практики.
1.3. Журнал реестрацп iнструктажiв з охорони пращ студенлв при 

проходженнi виробничо! (переддипломно!) практики.
1.4. Акти обстеження баз практики.
1.5.Залiковi вiдомостi контролю знань студенлв при захистi виробничо! та 

переддипломно! практики.
1.6. Щоденник виробничо! (переддипломно! практики).
1.7.Звiти студентiв про виконання ПСРС на базах практики.

4. Загальна документащя з практичного навчання:Пулвка-направлення
студенлв на практику.

4.2. Програма виробничо! та переддипломно! практики.
4.3. Книга наказiв про вiдрядження студентiв на виробничу (переддипломну) 

практику.
4.4. Накази на вiдрядження викладачiв для керiвництва практикою.
4.5.Iнструкцii з охорони пращ та безпеки життeдiяльностi.
4.6. Перелш практичних навичок при проходженш вiдповiдноi практики.
4.7.1ндивщуальш завдання студентам на перюд проходження виробничо!

(переддипломно!) практики.
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1НФОРМАЦ1ЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАХОВО!
ПРАКТИЧНО! П1ДГОТОВКИ

Навчальна практика:
1. Виписка з навчального плану.
2. Квал1ф1кацшш характеристики спещалюйв I-II р1вня акредитацп.
3. Програми навчально!, виробничо!, переддипломно! практики.
4. Графш навчального процесу.
5. Робоч1 навчальш програми вщповщних професшно-ор1ентовних дисциплш.
6. Комплекси навчально-методичного забезпечення вщповщних професшно- 

ор1ентовних дисциплш.
7. Комплекси методичних рекомендацш для студенлв до вивчення вщповщних 

професшно-ор1ентовних дисциплш.
8. Комплекси методичних рекомендацш для студенйв до виконання програми 

виробничо! (переддипломно!) практики.
9. Комплекси методичних рекомендацш для студенлв до виконання ПСРС з 

в!дпов!дних професшно-ор1ентовних дисциплш.

МАТЕР1АЛБНО-ТЕХН1ЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНО!
П1ДГОТОВКИ

1. 16 оснащених каб1нет1в до кшшчно! практики вщповщних професшно- 
ор1ентовних дисциплш на баз1 коледжу.

2. Центр до кшшчно! практично! подготовки включае 5 оснащених тренажерних 
зал ("Маншуляцшний кабшет", "Процедурний кабшет", мХ1рург1чна 
перев'язувальна", "Десмург1чний каб1нет", "Пологова зала") на баз1 коледжу.

3. Навчальн1 кабшети на л1кувально-проф!лактичних базах.
4. Аудю-, в1део- та комп'ютерна апаратура.
5. Предмети догляду за хворими, муляжу тренажери тощо.
6. Медичне обладнання та умовш медикаменти.
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ПЕРЕЛ1К
БАЗОВИХ Л1КУВАЛБНО-ПРОФ1ЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАД1В ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛБНО1, ВИРОБНИЧО1 ТА 
ПЕРЕДДИПЛОМНО1 ПРАКТИКИ СТУДЕНТ1В

Даний перелiк встановлено зпдно наказу Управлiння охорони здоров’я 
Харювсько! обласно! державно! адмiнiстрацii № 644 в(д 25.12.2015 року (див. 
Додаток 1).

ПЕРЕЛ1К
ДОДАТКОВИХ БАЗОВИХ Л1КУВАЛБНО-ПРОФ1ЛАКТИЧНИХ 

ЗАКЛАД1В ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛБНО1, ВИРОБНИЧО1 ТА 
ПЕРЕДДИПЛОМНО1 ПРАКТИКИ СТУДЕНТ1В

Даний перелш встановлено згiдно Закону Укра!ни Про вищу освiту вiд
01.07.2014 року та Рекомендацш про проведення практики студенлв вищих
навчальних закладiв Укра!ни ухвалених рiшенням Вчено! ради 1нституту
iнновацiйних технологiй i змюту освiти вiд 24.04.2013 року (див. Додаток 2).

ОРГАН1ЗАЦ1Я РОБОТИ СТУДЕНТ1В В БАЗОВИХ Л1КУВАЛБНО-
ПРОФ1ЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАД1В

1. Робота студентiв в лшувально-профшактичних закладах здшснюеться 
вiдповiдно до затверджених угод мiж коледжем та базовим лжувально- 
профiлактичним закладом.

2. Bci види практики(навчальна, виробнича, переддипломна) здшснюються 
вiдповiдно до затвердженого графiка навчального процесу.

3. Всi студенти мають особистi санiтарнi книжки затвердженого зразку; 
обстежеш в повному обсязi та допущен до роботи в ЛПУ пiдлiтковим 
лiкарем Куп'янсько! ЦМЛ.

4. Перед початком занять студенти щоденно обстежуються фельдшером 
коледжу з метою виявлення хворих, я к  не допускаються до роботи в ЛПУ.

5. B d студенти обов'язково мають власну медичну форму та змшне взуття.
6. При робот студентiв в спецiалiзованих в1'дд1'леннях (пологовий будинок, 

операцiйний блок, дитяче та шфекцшне в1'дд1'лення) коледж забезпечуе 
студентiв спецiальним медичним одягом (хiрургiчнi халати), який 
знаходиться та обробляеться безпосередньо в ЛПУ.

7. До початку роботи на лшувально-профшактичнш базi студенти вивчають 
основнi чиннi режимнi накази МОЗ Укра!ни та отримують допуск до роботи.

8. B d студенти обов'язково проходять шструктаж з питань техшки безпеки, 
безпеки життедiяльностi, протипожежно! безпеки, а також з питань власно! 
безпеки при роботi з хворим (за дшчими в ЛПУ шструкщями та Наказом 
Мiнiстерства охорони здоров’я Укра!ни № 955 в(д 05.11.2013 р. «Про 
затвердження нормативно-правових аклв щодо захисту вiд зараження В1Л- 
iнфекцiею при виконаннi професшних обов'язюв»).

9. При самостiйнiй робот студентiв в ЛПУ (виконання ПСРС) студенти 
працюють вiдповiдно до шструкцш, передбачених Положенням про 
органiзацiю ПСРС при вивченш професiйно-орiентованих дисциплiн.
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ЩДВЕДЕННЯ П1ДСУМК1В ПРАКТИКИ
Звiтним документом е щоденник практики, який мiстить текстовий i 

цифровий звiти про виконання програми практики.
Шсля закiнчення термшу практики студенти звiтують про виконання 

практики та шдивщуального завдання i складають диференцiйований залiк за 
програмою практики вiдповiдно до чинного наказу МОЗ Украши 07.12.2005 р. 
№ 690 «Про затвердження Положення про оргашзацш та проведення практики 
студенлв медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладiв I—II рiвнiв 
акредитацп».
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Додаток 1
ПЕРЕЛ1К

БАЗОВИХ Л1КУВАЛБНО-ПРОФ1ЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАД1В ДЛЯ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛБНО1, ВИРОБНИЧО1 ТА 

________ПЕРЕДДИПЛОМНО1 ПРАКТИКИ СТУДЕНТ1В________

№
з/п Назва ЛПЗ

Дата
складання

угоди

Термш 
дп угоди

1. КЗОЗ «Куп’янська центральна мюька 
лшарня». 08.04.2016 р. 5 роюв

2. КЗОЗ «Куп’янська мюька лшарня». 08.03.2016 р. 5 роюв

3. КЗОЗ «Дворiчанська центральна районна 
лшарня». 08.04.2016 р. 5 роюв

4. Шевченкiвська центральна районна лшарня. 08.04.2016 р. 5 роюв

5. КЗОЗ «Великобурлуцька центральна районна 
лшарня». 08.04.2016 р. 5 рокiв

6. Борiвська центральна районна лiкарня. 08.04.2016 р. 5 рокiв

7. КЗОЗ «Чугутська центральна районна 
лiкарня iM. М.1. Кононенка». 14.03.2016 р. 5 роюв
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Додаток 2
ПЕРЕЛ1К

ДОДАТКОВИХ БАЗОВИХ Л1КУВАЛБНО-ПРОФ1ЛАКТИЧНИХ 
ЗАКЛАД1В ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛБНО1, ВИРОБНИЧО1 ТА 
__________ПЕРЕДДИПЛОМНО1 ПРАКТИКИ СТУДЕНТ1В__________

№
з/п Назва ЛПЗ

Дата
складання

угоди

Термш 
дп угоди

1. КУ «Свапвська центральна районна 
лшарня». 28.04.2016 р. 5 роюв

2.

Харкiвська кишчна лiкарня на залiзничному 
транспортi № 2 Фшп «Центр охорони здоров’я» 
публiчного акцiонерного товариства «Украшська 
залiзниця».

06.06.2017 р. 5 роюв

3. КУ «Куп’янський психоневрологiчний 
iнтернат». 03.10.2016 р. 5 рокiв

4. КЗОЗ «Центр екстрено! медично! допомоги та 
медицини катастроф». 24.04.2017 р 5 рокiв
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