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1. Загальна частина
Положення про лікувально-профілактичний заклад для проведення навчальної,
виробничої КЗВО «ПМК»ДОР» та переддипломної практик студентів 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»;
наказу № 60 від 20.01.2012 р. Управління охорони здоров’я Дніпропетровської
облдержадміністрації «Про затвердження баз для проведення всіх видів практики
студентів КЗВО «ПМК»ДОР»».
У даному Положенні розглядаються загальні питання організації і проведення
усіх видів практик студентів в лікувально-профілактичних закладах міста та області.
2.Основна частина
Практика студентів проводиться відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти,
затверджених наказом МОН України від 18 жовтня 2004 року N 801.
Практичне навчання включає такі типи практики:
- навчальну практику (практичні заняття);
- виробничу практику;
- переддипломну практику.
Для
проведення
всіх
типів
практики
Управління охорони здоров’я
Дніпропетровської облдержадміністрації закріплює відповідним наказом (наказ №60 від
20.01.2012 р.) за КЗВО «ПМК»ДОР» (далі - навчальним закладом) бази практики
(лікувально-профілактичні, санітарно-профілактичні заклади), які знаходяться в межах
міста та Дніпропетровської області та мають належні умови для проходження практики
студентами.
Проходження практики здійснюється студентами на базі однієї або декількох
лікувально-профілактичних установ, у залежності від їх профілю, а також від програм
практики.
Між базами практики та навчальним закладом укладаються договори та угоди про
співпрацю. Тривалість дії договору – 5 років, а угода укладається на кожний вид практики
(виробничої, переддипломної).
3. Зобов’язання бази практики
Керівництво баз практики зобов’язане забезпечити умови для організації та
проведення навчальної, виробничої та переддипломної практики студентів зі спеціальності
223 «Медсестринство», спеціалізація «фельдшер», «сестра медична» на базі своїх відділень,
клінічних та функціональних лабораторій, кабінетів:
Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом та програмою
практики;
Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів відділень для безпосереднього
керівництва практикою;

Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмам
практики та майбутній спеціальності;
Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.
Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний і на робочому місці,
техніки безпеки, безпеки життєдіяльності. У разі потреби навчати студентівпрактикантів безпечних методів праці;
Надати студентам-практикантам і методичним керівникам практики від коледжу
можливість
користуватись
кабінетами,
лабораторіями,
бібліотеками,
інструментарієм, медичною технікою, медичною документацією і предметами
догляду за хворими у лікувально-профілактичному закладі;
Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення
трудової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку та про інші порушення
повідомляти адміністрацію КВНЗ «ПМК»ДОР»;
Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в
котрій відобразити якості підготовленого ним звіту;
По можливості брати участь у проведенні диференційованого заліку після
проходження студентами виробничої та переддипломної практик.
4. Заключне положення
Дане положення вступає в дію з моменту його затвердження директором КЗВО
«ПМК»ДОР» і є чинним до моменту заміни його новим Положенням.
Зміни та доповнення до даного Положення вносяться наказом директора КЗВО
«ПМК»ДОР» на підставі рішення педагогічної ради згідно чинного законодавства.
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