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Загальні положення

1.1. «Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти» (далі -  Положення) в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та 
медицини» (далі -  Академія) розроблено відповідно до «Положення про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 
затвердженого наказом МОН України від 08.04.1993р. № 93 та Інструкції про 
виробничу практику студентів медичного, лікувального, педіатричного, 
медико-профілактичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів 
медичних і фармацевтичного вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів 
акредитації МОЗ України від 03.10.1995 р. №179.
1. 2. Виробнича практика здобувачів вищої освіти в Академії є важливою 
ланкою в підготовці магістра медицини і є невід'ємною частиною 
навчального процесу. Головне завдання виробничої практики-закріплення
знань, одержаних у процесі навчання, засвоєння і вдосконалення практичних 
навичок в умовах майбутньої діяльності на клінічних базах тощо.
1.3. Виробнича практика проводиться згідно з навчальними 
планами підготовки магістра медицини в Академії за спеціальностями 222 
«Медицина», 221 «Стоматологія».

2. Зміст практики
2.1. Зміст і послідовність практики визначаються робочими навчальними 
програмами, які розробляються і затверджуються на засіданнях випускових 
кафедр:

- переліки компетентностей якими мають оволодіти здобувачі вищої освіти 
під час практики;

- рекомендації щодо видів, форм перевірки рівня оволодіння навичками, 
уміннями, знаннями;

- форми звіту студентів про проходження практики.
2.2. Розроблені робочі навчальні програми з практики і додаткові методичні 
документи, спрямовані на поліпшення якості проведення практики 
здобувачами вищої освіти, які затверджуються керівником навчального 
закладу.

3. Бази практики
3.1. Практика здобувачів вищої освіти в Академії проводиться на 

базах лікувально-профілактичних закладів, організацій, підприємств, які 
відповідають вимогам програм з практики. Академія укладає договір з 
організаціями, лікувально-профілактичними закладами терміном до 5 років.

4. Організація практики



4.1. Навчальний заклад призначає відповідальну особу за організацію 
практики. Відповідальна особа щорічно укладає договори з організаціями, 
лікувально-профілактичними закладами і за два місяці до початку практики 
погоджують з ними графіки її проходження.
4.2. З метою рівномірного розподілу студентів на місцях практики 
можливе її проведення (на медичному факультеті) двома потоками у разі 
необхідності в канікулярний період або протягом семестру за рішенням Вченої 
ради Академії.
4.3. Практика передбачає самостійне опанування студентами практичних 
навичок, що контролюється викладачами профільних кафедр та керівниками 
виробничої практики від бази.

5. Керівництво практикою
5.1. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 
забезпечують випускові кафедри Академії. Загальну організацію практики та 
контроль за її проведенням в Академії здійснює відповідальна особа, яка за 
рішенням ректора підпорядковується проректору з навчально-методичної 
роботи.
5.2. Керівництво практикою здійснюють:

- керівник від навчального закладу;
- керівник від бази.

5.3. Керівництво практикою:
- здійснює організацію практики студентів відповідно до робочих навчальних 
планів і робочих програм;
- бере участь у розробці робочих програм на профільних кафедрах та в 
затвердженні їх на засіданні Центральної методичної ради Академії;
- контролюють перед початком практики підготовленість баз практики та 
прибуття студентів-практикантів, проведення відповідних заходів;
- контролює організацію та проходження практики здобувачами вищої освіти 
згідно до робочих навчальних планів та робочих програм;
- забезпечують необхідні умови на кожному робочому місці для оволодіння 
студентами навичок, умінь, знань у відповідності з програмою практики;
- контролюють виконання студентами правил внутрішнього розпорядку, 
техніки безпеки, виконання програми;
- забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед початком 
практики, надання студентам необхідних документів ( договір, направлення, 
програми, щоденник, календарно-тематичний план, перелік практичних 
навичок, обов’язкових для засвоєння);
- до початку практики повідомляють студентів про систему звітності з 
практики, а саме: подання письмового звіту -  щоденника практики зі звітом про 
проведені маніпуляції та засвоєні практичні навички, завіреного печатками



лікувальної установи та наказу по лікувальній установі (для студентів, які 
проходили практику за місцем проживання);
- забезпечують безпосереднє керівництво практикою студентів на робочих 
місцях;
- забезпечує своєчасність видачі наказу по Академії в якому затверджуються 
бази практик.
5.4. Профільні кафедри:
- складають робочі програми практики у відповідності до навчальних планів та 
програм практик, визначають теми індивідуальних завдань для студентів- 
практикантів, проведення відповідних заходів;
- перевіряють звітну документацію студента після завершення практики та у 
складі комісії приймають залік з практики, що є поточною успішністю 
студента;
- подають звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо 
поліпшення практики студентів.
5.5. Керівниками виробничої практики від навчальних закладів
призначають наказом ректора навчального закладу досвідчених
професорів, доцентів, асистентів кафедр, які безпосередньо брали 
участь у навчальному процесі з дисциплін, за якими проводиться 
практика.
5.6. Керівник від бази призначається наказом
керівника закладу, яка є базою практики, він:
- добирає досвідчених фахівців, які безпосередньо
керуватимуть практикою студентів;
- разом з керівником від навчального закладу доводить до 
відома студентів програму практики, організовує і контролює її 
відповідність програмі і затвердженим графікам проведення 
практики;
- проводить інструктаж студентів з охорони праці і техніки 
безпеки, контролює їх дотримання;
- спільно з керівником практики від навчального закладу 
організовує переміщення студентів на робочих місцях;
- звітує перед керівником закладу про хід і підсумки проходження практики 
здобувачами вищої освіти;

забезпечує безпосереднє керівництво практикою студентів
на робочих місцях;

забезпечує необхідні умови на кожному робочому місці для 
оволодіння студентами навичками, уміннями, знаннями у 
відповідності з програмою практики;
- організовують роботу студентів на робочих місцях;



- контролюють дотримання студентами правил внутрішнього 
трудового розпорядку, техніки безпеки, виконання програми 
практики;

негайно доповідають загальному керівнику практики від бази 
і керівнику від навчального закладу про всі порушення студентами 
правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, 
невиконання програми;
- ведуть облік присутності студентів на робочих місцях під 
час практики;
- дають письмові об'єктивні характеристики виробничої діяльності 
кожного студента під час практики.
5.7. Студенти при проходженні практики зобов'язані:
- повністю виконати завдання, передбачені програмою з практики;
- виконувати діючі в організації, підприємстві, закладі
правила внутрішнього трудового розпорядку;
- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, 
техніки безпеки і виробничої санітарії;
- нести відповідальність за доручену роботу, її результати на рівні зі 
штатними працівниками;
- вести щоденник практики, іншу звітну документацію, передбачену 
програмою з практики;

подати керівнику практики письмовий звіт про виконання всіх
завдань, передбачених програмою;
- своєчасно скласти залік з практики.

6. Підведення підсумків практики
6.1. Підведення підсумків практики здійснюється при наявності

всіх звітних документів, передбачених програмою з практики, і 
характеристики виробничої діяльності студента під час практики,
підписаної безпосереднім і загальним керівником від бази практики.
6.2. Звіт з практики складається студентами в призначений день комісії, до 

складу якої входять керівник практики від навчального закладу і керівники 
від бази практики.
6.3. Критерієм якості проходження практики є засвоєння
практичних навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з 
виробничої практики.
6.4. Оцінка результатів проходження практики заноситься до 
залікової книжки студента і заліково-екзаменаційної відомості її 
керівником від навчального закладу. , Протягом трьох днів після



закінчення практики керівник від навчального закладу подає 
відомість та звіт про проведення практики до деканату.
6.5. Студенти, які не виконали програму практики без поважних
причин, отримали незадовільну оцінку на заліку і не ліквідували
академічну заборгованість до початку наступного семестру, з
навчального закладу відраховуються.
6.6. Підсумки практики щорічно заслуховуються і обговорюються
Центральною методичною радою, вченою радою навчального закладу.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження.
7.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Академії в 
межах своїх повноважень, що встановлені функціональними обов’язками.
7.3. Зміни та доповнення до даного Положення вносяться та затверджуються 
Вченою радою Академії у тому ж порядку, що й саме Положення.

Проректор
з навчально-методичної роботи, 
к.м.н. ^  лена МИХАИЛЕНКОлена

Виконавець: Орленко Н.Ф.


