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ІНСТРУКЦІЯ 

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ, ЯКІ НАПРАВЛЯЮТЬСЯ НА 

ВИРОБНИЧУ (ПЕРЕДДИПЛОМНУ) ПРАКТИКУ 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

    Виробнича практика мас на меті: набуття здобувачами освіти 

професійних навичок із спеціальності, систематизацію, закріплення га 

розширення знань, одержаних під час вивчення спеціальних предметів, 

розвиток професійного мислення, прищеплення умінь організаторської 

діяльності в умовах медичного закладу. 

   Завданням переддипломної практики є узагальнення знань та умінь 

здобувачів освіти із спеціальності, перевірка можливостей самостійної 

роботи майбутнього спеціаліста. 

 

ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ПРАКТИЦІ 

 Перед початком практики прослухати інструктаж про завдання на період 

практики, одержати в коледжі документи (направлення, графік, програму, 

пам’ятку для здобувачів освіти), ознайомитися із вимогами по 

оформленню щоденника та звіту про результати практики. 

 Вчасно прибути до місця проходження практики. 

 Виконувати всі завдання, передбачені програмою практики. 

 Працювати на робочому місці відповідно до графіка, складеним згідно 

програми практики.  

 Пропущені робочі дні (навіть із поважних причин) відпрацювати у 

неробочий час (вечірні, нічні чергування, вихідні дні). 

 Дотримуватись діючих у закладі правил внутрішнього розпорядку. 

 Бережливо відноситись до медичного обладнання, інструментарію, 

медикаментів. 

 Бути дисцилінованими, стриманими і ввічливими під час спілкування з 

товаришами, старшими колегами по роботі, хворими та членами їхньої 

родини. 

  Суворо дотримуватись форми одягу, слідкувати за його чистотою. 

 Щоденно акуратно і грамотно вести записи в щоденнику, подавати його на 

перевірку і підпис безпосередньому керівнику практики. 

 Приймати участь в суспільному житті колективу закладу, відділення 

(лекції, конференції, виробничі наради). 

 Після закінчення практики з певного розділу програми (в терапевтичному, 

педіатричному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, тощо) скласти 

звіт виконаної роботи, отримати оцінку роботи і коротку характеристику з 

боку безпосереднього керівника практики. 

 Після закінчення всієї практики щоденник, звіт виконаної роботи, ха-

рактеристику (після проходження переддипломної практики) завірити 



підписом безпосереднього керівника практики і круглою печаткою 

лікувального закладу. 

 Із прибуттям в коледж всі документи виробничої (переддипломної) 

практики з відгуками з боку керівника практики подати в навчальну 

частину завідувачу навчально-виробничої практики. 

 Приймати активну участь в роботі конференції за підсумками і ре-

зультатами  виробничої (переддипломної) практики. 
 


