Метою практичного навчання у КЗ «Чернігівський базовий фаховий
медичний коледж» є забезпечення належного рівня фахової підготовки
студентів через активізацію їх діяльності шляхом впровадження інноваційних
форм проведення занять, залучення студентів до роботи в гуртках і клубах,
проведення навчально-дослідницької роботи, тісної співпраці з лікувальнопрофілактичними закладами.

Співпраця з ЛПЗ є важливою складовою

освітнього процесу. ЇЇ метою є закріплення та поглиблення знань, отриманих в
процесі теоретичної підготовки та формування у студентів необхідних умінь й
навичок з обраної спеціальності.
У 2021-2022 навчальному році в КЗ «Чернігівський

базовий фаховий

медичний коледж» практична підготовка здійснюється згідно з діючими
планами і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України,
Головним управлінням освіти і науки Міністерства охорони здоров’я України,
наказом № 690 від 07.12.2005 року «Про затвердження Положення про
організацію

та

проведення

практики

студентів

вищих

медичних

і

фармацевтичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», методичними
рекомендаціями та інструктивними листами МОЗ України, які регламентують
організацію і проведення практичного навчання.
Для організації належної практичної
підготовки медичних
наказом

№

292

спеціалістів згідно з
від

16.09.2020

року

Управління охорони здоров'я Чернігівської
обласної

державної

адміністрації

за

навчальними закладами області закріплені
кращі комунальні лікувально-профілактичні
та санітарно-епідеміологічні заклади області. Всі вони мають належну
матеріально-технічну

базу

і

укомплектовані

висококваліфікованими

спеціалістами.
З головними лікарями цих закладів укладені угоди про співпрацю між
навчальним закладом та базою практики про спільну підготовку медичних

кадрів.
Лікувально-профілактичні заклади області, де проходять виробнича
та переддипломна практика:
КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР,
• КНП «Обласна дитяча лікарня» ЧОР,
• КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» ЧОР,
• КНП «Пологовий будинок»,
• КНП «Обласна стоматологічна поліклініка» ЧОР,
•

Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф , обласна та міська стоматологічні
поліклініки, Чернігівська ЦРЛ та інші.
Виробничу та переддипломну практику
студенти коледжу проходять на базі міських
лікарень №2, № 3, № 4, міських дитячих
поліклінік №1 та №2, міської та обласної
стоматполіклінік, обласної лікарні, обласного
кардіодиспансеру, обласного онкодиспансеру і
т.д.
На початку навчального року комісія
перевіряє стан готовності всіх кабінетів і

лабораторій, а саме оформлення планів роботи, паспортів кабінетів, журналів з
техніки безпеки, забезпечення навчально-методичними комплексами для
проведення теоретичних та практичних занять, самостійної роботи.
Щорічно проводяться тренінгові заняття викладачів клінічних дисциплін та
сестринської справи на базах КЛПЗ, де обговорюються чинні
накази, основні методи моніторингу стану здоров’я дітей до 1-го
року

життя,

професійної

попередження

захворюваності

при

роботі медперсоналу в КЛПЗ та інші
питання.

Відбувається постійна співпраця з іншими
навчальними закладами області та України :
Ніжинський
Прилуцький

фаховий
фаховий

Новгород-Сіверський
коледж,

медичний
медичний
фаховий

Національний

коледж,
коледж,
медичний

університет

"Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка,
Полтавський державний медичний університет, Київський міжнародний
університет, НМУ імені О.О. Богомольця та інші.
Одним з напрямків такої роботи є налагоджена організація роботи
тренажерного кабінету, який забезпечує протягом року проведення практичних
занять,

відпрацювання

пропущених

занять

студентами,

відпрацювання

практичних навичок самостійної позааудиторної роботи під час виробничих та
переддипломних практик.
Кабінети

і

лабораторії

протягом

року

поповнювались

муляжами,

фантомами, медикаментами, перев’язувальним матеріалом, інструментарієм,
новими меблями.
Для проведення всіх видів практики заклади заключають договори про
співпрацю з міськими, обласними та районними КЛПЗ, проводить зустрічі з
заступниками головних лікарів з медичного обслуговування, головними та
старшими сестрами відділень з метою узгодження умов проведення практики.
Кожен завідувач кабінету на базах практик

має протоколи надання

екстреної допомоги при невідкладних станах для середнього медперсоналу,
затверджені МОЗ, які використовуються в КЛПЗ.
Після завершення практик

в КЛПЗ заклади залучають безпосередніх та

загальних керівників практик до участі у прийомі диференційованих заліків.
Така співпраця з КЛПЗ дає позитивні результати.
Проводиться пошук нових форм і методів роботи, які б сприяли
підвищенню рівня практичної підготовки фахівців. Одним з напрямків такої
роботи є налагоджена організація роботи тренажерних кабінетів.

Відбувається

тісна

співпраця

з

громадськими організаціями, а саме :
- ММЦ «Жменя»;
- ГО «Голос батьків»;
- Червоний хрест;
- Обласний центр профілактики та
боротьби зі СНІДом;
- міський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді;
- молодіжний центр освіти;
- «Клініка дружня до молоді»;
- ГО «Весь світ у долонях».
Приділяється належна увага забезпеченню практичних занять, виробничої
та переддипломної практики методичними матеріалами. Завчасно проведені
зустрічі із заступниками головних лікарів по медичному обслуговуванню
населення та головними медсестрами відділень КЛПЗ, із загальними та
безпосередніми керівниками виробничої та переддипломної практик з метою
узгодження умов проходження практик.
Всі студенти, методичні та безпосередні керівники забезпечуються
необхідною навчально-методичною документацією (програмою практики,
зразками обліково-звітної документації, програмою
самостійної роботи).

Складається графік-контроль за ходом виробничої та переддипломної
практик

методичними

керівниками,

який

затверджується

завідувачем

навчально-виробничої практики. Ведеться журнал обліку проведення роботи зі
студентами методичними керівниками практик.
Під час проходження виробничої та переддипломної практик значна увага
приділялась самостійній роботі студентів, в ході якої студенти вдосконалюють
практичні навички виконання маніпуляцій, готують тематичні реферати,
бюлетені на медичні теми, оформлюють стенди, повторюють чинні накази,
обробляють статистичні дані захворюваності, готують матеріали до науковопрактичних конференцій. За ходом практики здійснюється систематичний
контроль адміністрацією навчального закладу, методичними керівниками,
загальними та безпосередніми керівниками практики, про що свідчать їх звіти
та підписи в щоденниках студентів. Після проходження виробничої практики
студенти складають на робочому місці та в кабінетах доклінічної практики з
предмету диференційований залік по оволодінню практичними навичками та
уміннями.
На переддипломну практику студенти направляються на бази практик.
Захист переддипломної практики проводиться комісією відповідно до наказу по
медичних коледжах. За результатами переддипломної практики з усіх
спеціальностей проводяться науково-практичні конференції, в роботі яких
беруть участь провідні спеціалісти КЛПЗ області, загальні та безпосередні
керівники практики. Проводиться анкетування студентів-випускників під час
проходження переддипломної практики. Результати переддипломної практики
заслуховуються на педрадах.

