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1. Загальні положення 

Це Положення регламентує питання проведення практики у Кам’янському 

медичному коледжі (далі – Коледж). 

1.1. Практика здобувачів освіти передбачає безперервність та 

послідовність її проведення при одержанні необхідного обсягу практичних знань 

і навичок. 

Нормативне забезпечення проведення практик: 

 Закон України «Про вищу освіту»;  

 Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів в Україні: Наказ Міністерства освіти України № 690 від 

07.12.2005 р.; 

 освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні 

характеристики, Державні стандарти; 

 Положення про практичне навчання здобувачів освіти Коледжу; 

 робочі навчальні плани освітньо-професійних програм; 

 програми практик; 

 це Положення. 

1.2. Метою практики є оволодіння здобувачами освіти сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці в медичній галузі, 

формування у них умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

роботи у закладах охорони здоров’я, виховання потреби систематично 

поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

2. Види практик та мета 
 

2.1. Види практик здобувачів освіти: 

 навчальна (практичні та лабораторні заняття); 

 виробнича; 

 переддипломна. 

Види та обсяг практик визначаються освітньо-професійними програмами. 

2.2 Метою навчальної практики є ознайомлення здобувачів освіти зі 

специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і 

навичок. 

2.3. Метою виробничої та переддипломної практик є: 

 поглиблення теоретичних знань зі спеціальних клінічних 

дисциплін; 

 удосконалення професійних медсестринських навичок та вмінь; 

 здійснення диференційованого догляду за пацієнтами з різними 
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захворюваннями; 

 підготовка майбутніх фахівців (під контролем медичних сестер 

здобувачі освіти виконують обов’язкові практичні маніпуляції, 

оцінюють стан здоров’я пацієнтів, планують та здійснюють догляд 

за пацієнтами, закріплюють навички роботи з оформлення 

медсестринської документації). 

3. Зміст практики 

3.1. Види практик, їх зміст, послідовність, тривалість і терміни 

проведення визначаються програмами, які розробляються згідно з навчальним 

планом відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців і 

затверджуються директором Коледжу. 

3.2. Програми практик - це основні навчально-методичні документи, що 

регламентують мету, зміст і послідовність проведення практик, підведення їх 

підсумків і містять рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості 

підготовки (рівень знань, умінь і навичок), які здобувачі освіти повинні 

отримати під час проходження кожного виду практики за кожним освітнім 

рівнем.  

3.3. Програми практик повинні відповідати вимогам галузевих стандартів 

вищої освіти і враховувати специфіку освітньо-професійних програм та 

відображати сучасні досягнення медицини. Тому вони повинні переглядатися та 

доопрацьовуватися систематично. 

3.5. Розробка та видання програм практик за освітньо-професійними 

програмами здійснюються не пізніше ніж за семестр до їх початку. 

3.6. Програми практик складаються з наступних розділів: . 

 мета та завдання практики; 

 організація проведення практики; 

 обов’язки і права здобувачів освіти; 

 зміст практики; 

 індивідуальні завдання; 

 форми і методи контролю; 

 вимоги до звіту про практику; 

 результати практики. 

Крім того, розділи програми практики можуть включати методичні 

вказівки (рекомендації) щодо проходження практики, календарний план 

проведення практики, перелік літератури та необхідної документації, інструкції 

про правила внутрішнього розпорядку та техніки безпеки, екскурсії під час 

проведення практики та інші заходи, що сприяють закріпленню знань, 

отриманих під час навчання. 
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4. Бази практик 

4.1. Практики здобувачів освіти можуть проводитися в навчальних 

кабінетах і лабораторіях,  на базах закладів охорони здоров’я згідно  укладених 

угод про співпрацю між Коледжем та закладами охорони здоров’я відповідно до 

вимог програм. 

    Базами проходження виробничої та переддипломної  практик можуть 

бути: 

 обласні клінічні лікарні; 

 спеціалізовані заклади охорони здоров’я; 

 центральні районні заклади охорони здоров’я; 

 районні лікарні; 

 міські лікарні; 

 геріатричні будинки інтернати; 

 медико-санітарні частини; 

 центри первинної медико-санітарної допомоги. 

    4.2. Бази практик повинні забезпечити реалізацію програм практик та 

відповідати таким вимогам: 

 наявність структур, що відповідають освітньо-професійним 

програмам, за якими здійснюється підготовка фахівців у Коледжі; 

 наявність кваліфікованих методичних керівників практик; 

 надання здобувачам освіти робочих місць під час практики; 

 надання здобувачам освіти права користування бібліотекою, 

лабораторіями, медичною документацією, необхідною для 

виконання програм практик; 

 наявність інформаційного забезпечення здобувачів освіти щодо 

новітніх технологій, які використовуються в медичній галузі. 

4.3. Визначення баз практик здійснюється завідувачем 

навчально-виробничої практики на основі прямих договорів та угод про творчу 

співпрацю Коледжу  з закладами охорони здоров’я, незалежно від їх 

організаційно-правових форм і форм власності. 

4.4. Угоди можуть укладатися з одним або декількома закладами охорони 

здоров’я. 

4.5. Здобувачі освіти можуть самостійно за погодженням завідувача 

навчально-виробничої практики обирати для себе базу практики і запропонувати 

її для проходження практики (за умови забезпечення цією базою виконання 

програми практики та укладання договору). 

5. Організація і керівництво практикою 

5.1. Відповідальність за організацію та проведення практик несе 
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директор Коледжу. 

5.2. Організація проведення практик здійснюється завідувачем 

навчально-виробничої практики Коледжу.  

5.3. Навчально-методичне керівництво та виконання програм практик 

здійснюють методичні керівники практик, які призначаються директором 

Коледжу. До керівництва практиками залучаються досвідчені викладачі та 

кваліфіковані спеціалісти. 

5.4. Обов’язки завідувача навчально-виробничої практики: 

 розробка програм практик за освітньо-професійними програмами не 

рідше ніж 1 раз на 5 років; 

 підготовка договорів про проведення практик між закладами 

охорони здоров’я  та Коледжем; 

 визначення баз практик, розподіл здобувачів освіти та підготовка 

наказів практик; 

 підготовка документації (накази, направлення, листи);  

 забезпечення здобувачів освіти документацією, необхідною для 

практик; 

 проведення робочих нарад для здобувачів освіти, ознайомлення зі 

змістом, завданнями, порядком проходження практик та проведення 

інструктажів з питань безпеки та охорони праці; 

 контроль діяльності методичних керівників практик; 

 проведення диференційованих заліків з практик. 

5.5. Методичні керівники практик забезпечують: 

 контроль за ходом практик та ведення медичної документації; 

 контроль дотримання умов праці і побуту здобувачів освіти та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і 

техніки безпеки; 

 контроль виконання здобувачами освіти правил внутрішнього 

трудового розпорядку закладу охорони здоров’я; 

 облік відвідувань здобувачами освіти баз практик; 

 своєчасне надання звіту про проходження та результати практик в 

навчальну частину. 

5.6. Тривалість робочого часу здобувачів освіти під час проходження 

практик регламентується Кодексом законів про працю України і складає 36 

годин на тиждень. 

6. Права і обов’язки здобувачів освіти 

6.1. Здобувачі освіти мають право надавати пропозиції щодо поліпшення 

організації практик, покращення її загальних результатів. 
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6.2. Здобувачі освіти зобов'язані ознайомитись із Правилами 

внутрішнього розпорядку баз практик виконувати всі розпорядження і 

доручення безпосереднього керівника практики від закладу охорони здоров’я, 

дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки й виробничої санітарії, 

внутрішнього розпорядку. У разі порушення трудової дисципліни здобувач 

освіти може бути відсторонений від практики. 

6.3. Здобувачі освіти під час підготовки та проходження практик 

зобов'язані: 

 на початку практики одержати від методичного керівника практики 

методичні матеріали (методичні вказівки, програму, індивідуальне 

завдання тощо), направлення (у разі потреби) та консультації щодо 

оформлення всіх необхідних документів; 

 своєчасно прибути до бази практики; 

 у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики; 

 нести відповідальність за виконану роботу; 

 своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики. 

Невиконання програми практики без поважних причин тягне за собою 

передбачену дисциплінарну відповідальність (заборгованість і відрахування з 

Коледжу). 

7. Підсумки практики 

7.1. Після закінчення терміну проходження практики здобувачі освіти 

звітують про виконання програми практики та індивідуального завдання. 

Форма звітності здобувачів освіти за практику - це підготовка письмового 

звіту у вигляді щоденника проходження практики, підписаного здобувачем 

освіти та керівником практики від закладу охорони здоров’я та інших звітних 

документів, передбачених програмою практики. Звіт оформлюється за 

вимогами, що визначені у програмі практики. 

Щоденник проходження практики надається на рецензування 

методичному керівнику практики Коледжу. 

7.2 Відповідно до Наказу МОЗ України №690 від 07.12.2005 р. «Про 

затвердження Положення про організацію та проведення практики студентів 

вищих медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів 

акредитації» після проходження виробничої та переддипломної практик 

здобувачі освіти складають диференційований залік комісії, склад якої визначає 

заступник директора з навчальної роботи та затверджує директор Коледжу. До 

складу комісії входять керівники практик закладів охорони здоров’я (за згодою) 

та викладачі спеціальних дисциплін. Диференційований залік з практики 

проводиться у Коледжі. 

Здобувачі освіти складають диференційований залік в останній день 

проходження практики, або протягом перших десяти днів семестру, який 

починається після проведення практики. 

7.3. Оцінку, яку отримав здобувач освіти за практику, вноситься в 
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залікову відомість та в залікову книжку здобувача освіти. 

Оцінка диференційованого заліку з практики здобувача освіти 

враховується при визначенні рейтингу разом з його оцінками за результатами 

семестру. 

7.4. Здобувачу освіти, який не виконав програму практики з поважних 

причин, надається право проходити практику в наступному навчальному році. У 

разі необхідності з дозволу директора Коледжу, здобувач освіти може пройти 

практику за індивідуальним графіком, у вільний від навчання час. 

Здобувач освіти, який не виконав програму практики без поважних 

причин, вважається таким, що має академічну заборгованість. Йому може бути 

надано право проходження практики повторно в наступному навчальному році, 

або, з дозволу директора Коледжу, за індивідуальним графіком, у вільний від 

навчання час. 

Здобувач освіти, який востаннє отримав негативну оцінку з 

диференційованого заліку з практики, відраховується із закладу вищої освіти. 

7.5. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні 

адміністративної ради, а загальні підсумки практики заслуховуються на 

педагогічних радах щосеместрово. 

8. Матеріальне забезпечення практики 

8.1. Витрати за практики здобувачів освіти Коледжу входять складовою 

частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів. Розмір витрат за 

практики визначається щорічно за поданням кошторисів завідувачем 

навчально-виробничої практики із розрахунку вартості проходження практики 

одного здобувача освіти за тиждень відповідно до навчальних планів та графіку 

навчального процесу. 

8.2. Джерела фінансування практик здобувачів освіти Коледжу 

визначаються формою замовлення на фахівців: за рахунок видатків державного 

або місцевого бюджетів, за рахунок коштів підприємств (організацій, установ) 

закладів усіх форм власності. 

Для фінансування практик можуть залучатися додаткові джерела 

фінансування, не заборонені законодавством. 

Суб’єкти-замовники фахівців перераховують закладу вищої освіти кошти 

за проведення практик у термін і за обсягами, передбаченими відповідними 

договорами (контрактами) на підготовку фахівців. 

8.3. Оплата відряджень викладачам – методичним керівникам практик 

здійснюється Коледжем відповідно до законодавства України про оплату 

службових відряджень. 

8.4. Оплата праці здобувачів освіти, у разі зарахування їх на робочі місця, 

проводиться за фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених 

норм праці, норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків, які 

дають для працівників закладів охорони здоров’я, при цьому за ними 

зберігається право на одержання стипендії за результатами семестрового 

контролю. 

Під час проходження здобувачами освіти практик за місцем проживання 
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добові не виплачуються. 

8.5. Витрати часу на керівництво практикою планують згідно з нормами, 

установленими наказом директора Коледжу відповідно до чинного 

законодавства на поточний навчальний рік. 

 

 


