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1. Загальна частина
Положення про вимоги та обов’язки студентів на виробничій та переддипломній
практиках КВНЗ «ПМК»ДОР» складено згідно:
 Закону України «Про вищу освіту»;
 наказу МОН України № 93 від 08.04.1993 р. «Про затвердження Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;

наказу МОЗ України № 690 від 07.12.2005 р. «Про затвердження Положення про
організацію та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації».
У даному Положенні розглядаються загальні вимоги до студентів КВНЗ «ПМК»ДОР»
під час проходження ними виробничої та переддипломної практик на базі лікувальнопрофілактичних закладів міста та області.
2.Основна частина
Практика студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації є
невід’ємною складовою процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.
Практика студентів проводиться відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти,
затверджених наказом МОН України від 18 жовтня 2004 року N 801.
На відділенні «Сестринська справа» передбачені практики:
- виробнича;
- переддипломна.
На відділенні «Лікувальна справа» передбачена наскрізна практика. Вона передбачає
послідовність її проведення в три етапи після отримання достатнього обсягу теоретичних
знань та практичних навичок і вмінь.
Умовою якісної підготовки студентів під час проходження практики є дотримання
єдиних вимог до техніки виконання маніпуляцій на базах лікувально-профілактичних
закладів, які забезпечуються співпрацею методичних, загальних і безпосередніх
керівників.
Тривалість робочого тижня студентів становить 36 год. і 18 год. для самостійної
роботи.
Під час проходження практики 1/3 від загального обсягу часу виділяється на
самостійну роботу, яка включає удосконалення засвоєних практичних навичок, роботу в
бібліотеці, написання історій хвороб та санітарно-освітню роботу. Практика студентів
проводиться на базах лікувально-профілактичних закладів, затверджених наказом по
управлінню охорони здоров’я обласної держадміністрації, відповідно до вимог програми.
На період практики студентів розподіляють за графіком по декілька осіб на робочі
місця медичної сестри або фельдшера.
При проходженні виробничої та переддипломної практик студенти повинні
дотримуватись слідуючих вимог:
- до початку практики одержати від керівника практики від учбового закладу
консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
- своєчасно прибути на базу практики;
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і
вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої
санітарії;
- виконувати всі завдання, що передбачаються програмою практики та правила
внутрішнього розпорядку лікувально-профілактичного закладу;
- подати до медичного училища щоденник практики, характеристики та
індивідуально виконані завдання;
- відповідати за виконану роботу та її результати на рівні зі штатними працівниками
лікувального закладу;
- брати активну участь у суспільному житті колективу лікарні (п’ятихвилинки,
конференції, конкурси тощо);
- по закінченні практики брати участь у підсумковій конференції;
- дотримуватися правил медичної етики;
- проводити санітарно-освітню роботу з пацієнтами та їхніми родичами;
- своєчасно скласти залік з практики.
З метою набуття студентами під час практики умінь та навичок самостійно
розв’язувати виробничі, наукові і організаційні завдання та активізувати їхню діяльність,
розширити світогляд, підвищити ініціативу студентам пропонується виконати такі
індивідуальні завдання:
- виготовити тематичні санбюлетені (стенди, таблиці, муляжі, кросворди тощо) за
рекомендаціями методичних керівників практики;
- проводити профорієнтаційну роботу серед працюючої молоді в лікувальнопрофілактичних установах та школах за місцем проходження практики;
- вивчати структуру захворювань у місцях проходження практики (збирати
статистичні дані з окремих патологічних одиниць), враховуючи дані сучасної екологічної
ситуації.
Студенти, які не виконали програму переддипломної практики, не допускаються до
складання державних іспитів. Таким студентам видається академічна довідка про
закінчення теоретичного курсу навчання. Вони можуть бути направлені на
переддипломну практику повторно, але не раніше ніж через 10 місяців роботи на посаді
молодшої медичної сестри за умови позитивної характеристики з місця роботи.
3. Матеріальне забезпечення проходження студентами виробничої та
переддипломної практик
Витрати на практику студентів вищих навчальних закладів входять складовою
частиною в загальні витрати на підготовку спеціалістів. Розмір витрат на практику
студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє вищий навчальний
заклад.
Під час практики у період роботи на робочих місцях за студентами зберігається
право на одержання стипендії за результатами підсумкового контролю.
Усім студентам-практикантам на період практики, що проводиться за межами
місця знаходження КВНЗ «ПМК»ДОР», сплачуються добові за рахунок витрат на
практичну підготовку у розмірах, встановлених чинним
законодавством. При цьому
враховується час знаходження в дорозі до бази практики і назад.
КВНЗ «ПМК»ДОР» може утримувати з студентів добові за пропущені з неповажних
причин дні практики, зазначені у табелі відвідування баз практики.

Проїзд до баз практики і назад міським і приміським (понад 50 км) транспортом
сплачується студентам навчальним закладом за рахунок витрат на практику. Проїзд
до баз практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується
студентами за свій рахунок.
Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або в орендованих
для цього житлових приміщеннях сплачується вищим навчальним закладом за рахунок
витрат на практику, у розмірах, передбачених чинним законодавством.
4. Заключне положення
Дане положення вступає в дію з моменту його затвердження директором КВНЗ
«ПМК»ДОР» і є чинним до моменту заміни його новим Положенням.
Зміни та доповнення до даного Положення вносяться наказом директора КВНЗ
«ПМК»ДОР» на підставі рішення педагогічної ради згідно чинного законодавства.
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