


1. Загальні положення 

1.1. У Положенні про практичну підготовку здобувачів освіти у КЗОЗ 

«Куп’янський медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» Харківської 

обласної ради (далі – Положення) розглядаються загальні питання організації, 

проведення і підведення підсумків усіх видів практики здобувачів освіти 

спеціальності 223 Медсестринство. 

1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Положення «Про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 (зі 

змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 07.02.09 р. № 1/9-93 

«Про практичну підготовку студентів», наказу Міністерства охорони здоров’я 

України № 690 від 07.12.2005р. «Про затвердження Положення про організацію 

та проведення практики студентів вищих медичних та фармацевтичних 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації». 

1.3. Практика здобувачів фахової передвищої освіти КЗОЗ «Куп’янський 

медичний фаховий коледж ім.Марії Шкарлетової» Харківської обласної ради 

(далі – Коледж) є невід’ємною складовою підготовки фахівців. Вона 

спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих  студентами за час 

навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за медичною 

спеціальністю. 

1.4. Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення, 

отримання здобувачами фахової передвищої освіти достатнього обсягу 

компетентностей відповідно до освітньо-професійних програм. 

1.5. Типи практики у Коледжі:  

− навчальна; 

− виробнича; 

− переддипломна. 

1.6. Для проведення усіх типів практики наказом Департаменту охорони 

здоров’я Харківської обласної державної адміністраціїза Коледжем 

закріплюються бази практики, які мають належні умови для проходження 

практики студентами. 

1.7. Між базами практик та закладом освіти укладаються угоди про 

співпрацю. Тривалість дії угоди погоджується договірними сторонами. 

1.8. Керівники баз практики зобов’язані забезпечити створення належних 

умов для проходження практики у закладах охорони здоров’я, дотримання 

правил і норм охорони праці, безпеки життєдіяльності і виробничої санітарії 

відповідно до законодавства.  

1.9. Студенти з дозволу адміністрації коледжу можуть самостійно 

підбирати для себе місце проходження практики. 

1.10. На кожну групу студентів, що проходять виробничу або 

переддипломну практику, призначається методичний керівник з числа 

досвідчених викладачів Коледжу.  

1.11. Тривалість роботи методичного керівника практики визначається 

навчальним планом і не повинна перевищувати 6 годин на день (без урахування 



вихідних та святкових днів). Кількість годин методичного керівництва 

враховується при складанні педагогічного навантаження викладача. 

1.12. Проходження практики здійснюється студентами на базі однієї або 

декількох закладах охорони здоров’я, у залежності від їх профілю, а також 

програми практики. 

1.13. Керівник практики від закладу освіти (завідувач навчально-

виробничою практикою) установлює зв'язок з керівниками закладів охорони 

здоров’я, що є базами практики, погоджує терміни проходження практики та 

надає відповідну документацію (наказ про направлення на практику, 

направлення тощо). 

1.14. Методичні керівники приймають участь у складанні програм практик, 

визначають теми індивідуальних завдань для студентів, надають студентам 

методичну допомогу, перевіряють ведення студентами щоденника практики, 

беруть участь у проведенні диференційованого заліку. 

1.15. Загальне керівництво виробничою та переддипломною практикою 

студентів здійснюється керівником (заступником керівника), головною 

медичною сестрою або іншою особою, призначеною наказом закладу охорони 

здоров’я. 

1.16. Безпосереднє керівництво виробничою та переддипломною 

практикою студентів від закладу охорони здоров’я, що є базою практики, 

покладається на кваліфікованих спеціалістів (старших медсестер, фельдшерів 

чи акушерок), яким доручається група студентів у кількості до 10 осіб. 

Безпосередні керівники відповідають за проведення практики та забезпечують: 

- розподіл студентів на місця проходження практики; 

- забезпечують необхідні умови на кожному робочому місці для 

оволодіння студентами навичками, уміннями, знаннями у відповідності з 

програмою практики; 

- проводять інструктажі з ТБ на робочому місці та контролюють 

дотримання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки 

безпеки;  

- ведуть облік присутності студентів на робочих місцях під час практики 

та виконання ними виконання програми практики;  

- негайно доповідають загальному керівнику практики від бази і 

керівнику від Коледжу про всі порушення студентами правил внутрішнього 

розпорядку, техніки безпеки, невиконання програми; 

- оцінюють якість роботи та дають письмові об'єктивні характеристики 

виробничої діяльності кожного студента під час практики. 

2. Навчальна практика 

2.1. Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі 

специфікою майбутнього фаху, закріплення теоретичних знань з дисциплін 

відповідно до навчального плану, набуття студентами умінь і навичок 

відповідно до компетенцій, зазначених в освітньо-професійних програмах 

підготовки фахівців спеціальності 223 Медсестринство. 

2.2. Практичні заняття проводяться у кабінетах доклінічної практики та на 

базах закладів охорони здоров’я. 



2.3. Для проведення навчальної практики з циклу дисциплін, що 

формують загальні компетентності академічна група поділяється на підгрупи у 

кількості не менше 8 осіб, а з циклу дисциплін, що формують фахові 

компетентності не менше 5 осіб.  

2.4. Тривалість практичних занять не більше 8 академічних годин. 

2.5. Кожне пропущене практичне заняття студенти відпрацьовують у час 

вільний від занять, в умовах клінічної бази або кабінету доклінічної практики. 

3. Виробнича практика 

3.1. Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу 

теоретичних дисциплін, практичних навичок. Відпрацювання вмінь і навичок зі 

спеціальності безпосередньо в закладі охорони здоров’я.  

3.2. Виробнича практика проводиться на базах закладів охорони здоров’я, 

які закріплені за Коледжем або мають з ним відповідні угоди. 

3.3. Тривалість робочого часу здобувача освіти під час проведення 

виробничої практики відповідає тривалості робочого дня з урахуванням віку 

здобувача освіти відповідно до законодавства та робочої програми практики.  

3.4. Після проходження виробничої практики складається 

диференційований залік, який приймається викладачами з відповідних 

циклових комісій професійної та практичної підготовки, за участю: керівника 

практики від Коледжу, методичного керівника, загального керівника від 

закладу охорони здоров’я.  

3.5. Оцінка за виробничу практику вноситься до відомості обліку 

успішності і в залікову книжку студента та враховується стипендіальною 

комісією при визначенні загальної рейтингової оцінки разом з його оцінками за 

результатом підсумкового контролю.. 

3.6. Студентам, які не виконали програму виробничої практики або 

отримали незадовільну оцінку з її захисту, може бути надано право 

проходження практики повторно при виконання всіх умов, визначених 

Коледжем. 

4. Переддипломна практика 

4.1. Переддипломна практика студентів є завершальним етапом навчання і 

проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення 

здобутих ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним 

досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності. Проводиться після 

проходження теоретичного курсу, успішного складання іспитів та заліків, 

передбачених навчальними планами. 

4.2. Мета практики – оволодіння здобувачами фахової передвищої освіти 

сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої 

професії, формування у них на базі одержаних у Коледжі знань, професійних 

умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних 

умовах конкретного підрозділу закладу охорони здоров’я.  

4.3. Переддипломна практика проводиться на базах практики або за 

місцем майбутньої роботи молодих спеціалістів. Під час переддипломної 

практики студенти виконують обсяг роботи відповідно до програми практики. 



4.4. Студенти, які не виконали програму переддипломної практики, не 

допускаються до складання атестації. Таким студентам видається академічна 

довідка про закінчення теоретичного курсу навчання. Вони можуть бути 

направленими на переддипломну практику повторно, але не раніше ніж через 

10 місяців. 

4.5. Після проходження переддипломної практики студенти складають 

диференційований залік комісії, склад якої визначається завідуючим навчально-

виробничою практикою та затверджується директором Коледжу. До складу 

комісії входять керівники практики від Коледжу і від баз практики, викладачі 

клінічних дисциплін.  

4.6. Оцінка за переддипломну практику вноситься до відомості обліку 

успішності і в залікову книжку студента 

5. Матеріальне забезпечення практики. 

5.1. Джерела фінансування практики студентів Коледжу визначаються 

формою замовлення на фахівців: державні або регіональні, кошти підприємств, 

організацій, установ усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів 

або кошти фізичних осіб. 

5.2. Витрати на практику студентів у Коледжі входять складовою 

частиною в загальні витрати на підготовку фахівців. Розмір витрат на практику 

студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє Коледж. 

5.3. Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути: 

- витрати на контроль і підведення підсумків практики; 

- витрати на матеріальне забезпечення практики (придбання матеріалів, 

муляжів, друк документації та інше). 

5.4. Під час практики за студентами зберігається право на одержання 

стипендії за результатами підсумкового контролю. 

5.5. Терміни і витрати часу на керівництво практикою, оплата відряджень 

викладачам, кількість студентів у групах і підгрупах, а також інші організаційні 

питання практики, не обумовлені в даному Положенні, встановлюються 

закладом освіти відповідно до навчальних планів та фінансування. 

6. Заключні положення 

6.1. Це Положення затверджується рішенням Педагогічної ради та 

вводиться в дію наказом директора Коледжу. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням 

Педагогічної ради та вводяться в дію наказом директора Коледжу. 

 


