Комунальний вищий навчальний заклад
«ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ»
Дніпропетровської обласної ради»
ПОГОДЖЕНО:
Педагогічною радою
КВНЗ «ПМК» ДОР»
Протокол № 4 від 22 грудня 2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом директора
по КВНЗ «ПМК» ДОР»
від 28.12.2016 № 199-ос

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення диференційованого заліку з
виробничої та переддипломної практики в
комунальному вищому навчальному
закладі «Павлоградський медичний
коледж» Дніпропетровської обласної ради»

м.Павлоград
2016 р.

1. Загальна частина
Положення про проведення диференційованого заліку із захисту виробничої та
переддипломної практики складено згідно:
 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»;
 наказу МОН України №93 від 08.04.1993 р. «Про затвердження Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України»;
 програм виробничої та переддипломної практики на відділеннях «Сестринська
справа», «Лікувальна справа».
У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення
і підведення підсумків усіх видів практики студентів різних спеціальностей навчання у
КВНЗ «ПМК»ДОР».
2. Основна частина
Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки
спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним
чином лікувально-профілактичних закладах міста, які є базами проведення практики
КВНЗ «ПМК»ДОР».
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та
індивідуального завдання.
Загальна і характерна форма звітності студента за практику - це подання
письмового звіту, підписаного
і оціненого безпосередньо керівником від бази
практики.
Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним
закладом (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику
практики від навчального закладу.
Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми
практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції.
3. Організаційні питання
Після закінчення термінів проходження практики складається диференційований
залік з захисту практики, який є підсумковою оцінкою засвоєння студентом теоретичних
знань та оволодіння практичними навичками та уміннями.
Терміни складання диференційованого заліку встановлюються заступником
директора з навчальної роботи та завідувачем практики.
Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії,
призначеній заступником директора з навчальної роботи. До складу комісії входять
керівники практики від вищого навчального закладу і, за можливості, від баз практики,
викладачі предметної (циклової) комісії, які викладали практикантам клінічні
дисципліни.

Комісія приймає залік у студентів у спеціально оснащених кабінетах на базі
навчального закладу в останні дні практики.
Для проведення диференційованого заліку викладачами з клінічних дисциплін
складаються білети, до складу яких входять теоретичні питання, у вигляді ситуаційної
задачі та демонстрація практичних навичок.
4.Основні вимоги, щодо оцінювання результатів проходження практики
Оцінювання диференційованого заліку складається із:
 оцінки керівника від бази практики;
 оцінки методичного керівника від навчального закладу;
 презентації студентом результатів проходження практики;
 оцінки відповіді на білет.
Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову
книжку студента за підписом зав. практикою.
Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні
розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.
Студент, який не виконав програму практики у повному обсязі без поважних
причин, не допускається до здачі диференційованого заліку із захисту практики.
Студенту, який не виконав програму практики (виробничої) з поважної причини
може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов,
визначених вищим навчальним закладом.
Студент, який отримав негативну оцінку по захисту практики, відраховується з
КВНЗ «ПМК»ДОР».
Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях циклової комісії, а
загальні підсумки практики підводяться на педагогічних радах коледжу протягом
навчального року.
5. Критерії оцінки диференційованого заліку із захисту практики
Оцінка контролю виставляється згідно з існуючим положенням за системою: «5»
(«відмінно»), «4» («добре»), «3» («задовільно»), «2» («незадовільно»).
Оцінка „5” - Студент вільно володіє програмним матеріалом, вміє чітко
диференціювати основні симптоми захворювань, може інтегрувати одержані знання з
використанням міжпредметних зв'язків. Правильно застосовує принципи і методи
діагностики різних хвороб. Ретельно, чітко, за алгоритмами дій здійснює практичний
тренінг. Чітко справляється з вирішенням ситуаційних задач, робить логічно
обґрунтовані висновки. Для поглиблення знань вміє використовувати додаткову
літературу.
Оцінка „4” - Студент самостійно відтворює програмний матеріал. Чітко відповідає
на поставлені запитання. Робить вірні висновки з теоретичного матеріалу, але може
допускати незначні помилки при виконанні практичного тренінгу. Самостійно розв'язує
ситуаційні задачі, але не завжди може інтегрувати одержані знання.

Оцінка „3” - Студент дає визначення основних понять. Але неповно відповідає на
поставлені запитання. Програмний матеріал відтворює за допомогою викладача,
конспекту, підручника. Недостатньо володіє алгоритмами дій при виконанні практичних
навичок. Ситуаційні задачі може вирішувати тільки з допомогою викладача, нечітко
проводить діагностику основних захворювань.
Оцінка „2” - Студент не може розкрити основні питання програмного матеріалу. Не
може застосовувати свої знання для вирішення ситуаційних задач. Не володіє
алгоритмами дій при виконанні практичних навичок.
6. 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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