
ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Теорія - це коли все відомо, але нічого не працює. 

Практика - це коли все працює, але ніхто не знає 

чому. Ми ж об'єднуємо теорію і практику… 

Альберт Ейнштейн 

За роки незалежності України соціально-економічні та політичні 

реформи істотно змінили форми і методи навчання у всіх сферах діяльності 

суспільства. Нині особливої ваги набула не проста передача студенту певної 

суми знань, а й вироблення у нього потреби поповнювати їх, формувати і 

закріпити практичні і професійні уміння та навички. Для будь – якого 

фахівця стає необхідним постійне поповнення знань упродовж життя. 

Практика – це одна з форм виробничого навчання студентів. Їй 

належить важлива роль у зближенні теоретичної підготовки з практичною 

діяльністю, в підготовці фахівців, що мають не лише знання, але й 

професійне уміння, початковий досвід, здатні вирішувати проблеми, 

приймати рішення, діяти. 

У медичному коледжі робота з практичної підготовки студентів 

спрямована на вдосконалення практичного навчання, поглиблення 

професійних знань та впровадження в навчальний процес передових 

педагогічних технологій. Формування системи знань, навичок і вмінь 

відбувається поступово крок за кроком, від простого до складного. 

Зростаюча конкуренція на ринку праці спонукає нас організувати навчальний 

процес таким чином, щоб наш випускник після отримання диплому міг 

професійно виконувати свої функціональні обов’язки. 

Практичне навчання студентів є обов'язковим компонентом освітньо- 

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття 

студентом професійних навичок та вмінь. 

Організація практичного навчання в Ковельському фаховому 

медичному коледжі проводиться відповідно до чинних нормативних 

документів: 

 Наказ № 93 від 8.04.1993 р. Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України»; 

 Наказ № 351 від 20.12.1994 р. Міністерства освіти і науки України 

«Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України»; 

 Наказ № 690 від 07.12.2005 р. МОЗ України «Про затвердження 

Положення про організацію та проведення практики студентів вищих 



медичних і фармацевтичних навчальних закладів І – ІІ рівнів 

акредитації»; 

 Наказ № 460 від 01.06.2013 р. МОЗ України «Про затвердження 

протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за 

пацієнтом та виконання основних медичних процедур та маніпуляцій»; 

 Наказ № 649 від 24.06.2011р. Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України «Про затвердження складових галузевих стандартів 

вищої освіти зі спеціальностей 1101 «Медицина» і 1102 «Фармація»; 

 Наказ № 969/922/216 від 21.10.2010 Міністерства освіти і науки 

України «Про організацію та вдосконалення навчання з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих 

навчальних закладах України». 

Дирекція коледжу приділяє велику увагу оновленню матеріально - 

технічної бази навчального закладу. Переобладнано і модернізовано всі 

навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії. Щорічно матеріальне 

забезпечення кабінетів та лабораторій поповнюється фантомами, муляжами,  

медичним інструментарієм, обладнанням, предметами догляду за хворими, 

мультимедійними засобами. Це дозволяє у до клінічних умовах, і з високим 

ступенем достовірності, імітувати реальні умови виконання цієї роботи в 

клініці. 

Для забезпечення формування у студентів професійних навичок та 

вмінь в коледжі створено тренажерний кабінет, в якому студенти 

відпрацьовують практичні навички до автоматизму. 

З метою підвищення якості проведення практичних занять викладачами 

коледжу розроблені та підготовлені: 

 Комплекси методичного забезпечення, які складаються з робочих 

навчальних програм, методичних розробок теоретичних та практичних 

занять, методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів, 

алгоритмів практичних навиків та умінь, інструкцій для студентів, 

матеріали контролюючого характеру; 

 Критерії оцінювання студентів з дисциплін професійної та практичної 

підготовки; 

 Документація навчальної, виробничої та переддипломних практик; 

 Мультимедійні лекції та навчальні відеофільми з дисциплін 

професійної підготовки. 



 

Для підготовки майбутніх фахівців велику роль має потужна клінічна база 

практичного навчання. Там студенти вивчають дисципліни циклу 

професійної та практичної підготовки безпосередньо біля ліжка хворого, 

знайомляться з новими досягненнями медичної науки, сучасними методами 

діагностики та лікування, що викликає підвищену зацікавленість до 

навчання. 

 

На фото: Відпрацювання практичних навичок на практичних заняттях з догляду за 

хворими та медичної маніпуляційної техніки студентами ІІ курсу спеціальності 

«Медсестринство» освітньо-професійної програми «Лікувальна справа» 

Відпрацювання практичних навичок на заняттях 

фармацевтичного циклу 



 
 

На фото:Відпрацювання практичних навичок на практичних заняттях біля ліжка 

хворого 



Невід'ємною складовою підготовки спеціалістів у нашому навчальному 

закладі є виробнича і переддипломна практика студентів. Метою цих видів 

практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації 

праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь 

та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в 

реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично 

поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 
 

 



Переддипломна практика на базі ДВТП «Волиньфармпостач» 

 

Наказом по Управлінню охорони здоров'я Волинської 

облдержадміністрації від 20 вересня 2018 р. № 343-ос «Про затвердження баз 

навчальної, виробничої та переддипломної практики на 2018-2021 роки» за 

Ковельським медичним коледжем закріплено 26 лікувально – 

профілактичних та фармацевтичних закладів області. Основними базами 

практики є Комунальне некомерційне підприємство «Ковельське 

міськрайонне територіальне медичне об’єднання» Ковельської міської ради 

Волинської області; КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф»; ДВТП «Волиньфармпостач». Для 

проходження пропедевтичної, технологічної та переддипломних практик 

студентів зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (освітньо-

професійна програма Фармація) використовуються також мережа аптек 

ТзОВ «Волиньфарм», ТзОВ «Мед-сервіс», ТзОВ «Амарант-Фарм», ФОП 

Іващик Т.А., мережа аптек «Ромашка», ЛТД «Фармаком». 
 
 



 

На протязі навчального року, найбільш активні студенти коледжу 

залучаються до проведення заходів проекту «Здорове серце», під час 

проведення якого студенти набувають практичного досвіду, професійної 

майстерності по вимірюванню артеріального тиску, комунікативних навичок. 

Для підвищення професійної майстерності та виховання моральних 

якостей майбутніх медичних працівників дуже важливою є робота студентів 

у хоспісі, де знаходяться пацієнти, які потребують особливої уваги. 

Однією із форм підвищення рівня своєї професійної майстерності є 

робота у клінічних гуртках. Участь у наукових дослідженнях відкриває у 

студентів нові знання, розкриває творчі здібності, професійні якості 

майбутнього фахівця, породжує творчий підхід. Досвідчені викладачі 

коледжу розробляють тематику пошукової та дослідницької роботи, 

спрямовують діяльність студентів, консультують, допомагають узагальнити 

систематизувати отримані результати. 

Переддипломна практика на базі Ковельського МТМО 

спеціальність 223 Медсестринство (освітня програма Акушерська справа) 



 
 

На фото: Студенти спеціальності «Медсестринство» освітньо-

професійної програми «Лікувальна справа» Бабарика Анна і Головій 

Катерина з керівниками науково-пошукової роботи – Совтус Іриною 

Миколаївною та Мизовець Іриною Олексіївною. 

Підсумком якісної підготовки спеціалістів є проведення конкурсів 

“Кращий за професією” зі спеціальності 223 Медсестринство (освітньо-

професійна програма Лікувальна справа), «Ескулап» зі спеціальності 223 

Медсестринство (освітньо-професійна програма Сестринська справа), 

«Панацея» зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація (освітньо-

професійна програма Фармація) на випускних курсах. 
 

Високою оцінкою роботи нашого навчального закладу є гарні відгуки 

керівників лікувально-профілактичних та фармацевтичних закладів області 

про наших випускників. 

Таким чином, у Ковельському медичному коледжі здійснюється 

підготовка конкурентоспроможних, висококваліфікованих, креативних, 

здатних до постійного фахового самовдосконалення спеціалістів. 


