Зусилля адміністрації коледжу спрямовані на те, щоб забезпечити чітку
організацію всіх видів практичного навчання, створити студентам максимальні
умови для самостійного навчання, практичного тренінгу, професійної самореалізації
особистості.
Для цього в коледжі:
- підготовлені методичні рекомендації до практичних занять з усіх дисциплін;
- створена уніфікована документація виробничої та переддипломної практик, зразки
її заповнення;
- розроблені інструкції до виконання практичних навичок;
- затверджені алгоритми надання невідкладної допомоги.
Всі методичні матеріали до практичних занять, виробничої й
переддипломної практик наявні для користування студентів як у кабінетах
доклінічної практики, так і в бібліотеці коледжу.
У коледжі приділяється велика увага росту професійної майстерності
викладачів, підвищенню рівня їх кваліфікації.
З цією метою для викладачів проводяться:
- семінари з питань удосконалення методики проведення практичного
навчання;
- працює школа викладачів-початківців;
- школа педагогічної майстерності.
Питання практичної підготовки розглядаються на засіданнях методичної
ради базового фахового коледжу, обласних семінарах викладачів клінічних
дисциплін, де узгоджуються алгоритми виконання практичних навичок,
відбувається обмін досвідом щодо методичного забезпечення практичних
занять, впровадження інноваційних форм і методів їх проведення
З метою покращення якості професійної підготовки молодших медичних
спеціалістів та згідно з наказом № 292 від 16.09.2020р. Управління охорони
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Серед них
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Всі вони мають належну матеріально-технічну базу і укомплектовані
висококваліфікованими спеціалістами.
Стан практичного навчання перебуває
під
постійним контролем,
вивчається, аналізується.
Неможливо покращити практичну підготовку медичних спеціалістів без
чітко організованої внутрішньої системи моніторингу за проходженням
виробничої і переддипломної практик.
Методичними керівниками призначаються досвідчені викладачі клінічних
дисциплін, які працюють в даних групах, добре знають індивідуальні
особливості студентів, допомагають їм оволодіти вміннями та навиками,
необхідними для їх майбутньої професії.
Безпосередніми керівниками призначаються медичні працівники КЛПЗ, які
мають великий досвід роботи.
Згідно із затвердженими графіками контролю за студентами під час
проходження практики методичні та безпосередні керівники працюють з
студентами на базах лікувальних закладів, проводять семінарські заняття,
науково-практичні конференції, здійснюють
контроль знань та вмінь.
Заключним етапом, який відображає весь
об'єм теоретичних знань і якість оволодіння
практичними навиками, є моніторингрівня
знань студентів.
За підсумками переддипломних практик у
коледжі проводяться підсумкові наради з
питань ефективності засвоєння практичних
навичок.
Після проходження виробничої практики студенти складають на

робочому місці та в кабінетах доклінічної практики з предмету
диференційований залік по оволодінню практичними навичками та вміннями
в присутності методичних керівників, адміністрації коледжу та головних
медсестер КЛПЗ.
В коледжі постійно відбуваються зустрічі з
фахівцями лікувально-профілактичних закладів,
які виконують роль роботодавців та зацікавлені
в отриманні найкращих медичних спеціалістів.
Також проходять конференції, круглі столи,
конкурси професійної майстерності, семінари,
кінолекторії, екскурсії.
Коледж отримує відгуки та рецензії від КЛПЗ про роботу наших
випускників минулих років, з метою збору , аналізу та врахування інформації
щодо їх кар'єрного шляху. Аналіз відгуків доводить, що наші випускники є
конкурентоспроможними на ринку праці сьогодення.

