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РОЗРОБНИКИ:
. Хоменко В. М.  гарант ocBiTHboi програми, д.фарМ.Н., професор,

зав. кафедри фармацiт та фармакологiт Щонецького нацiонального
медичного унiверситету, заслужений працiвник охорони здоров'я
Украiни;

Щонецького нацiонаJIьного медичного унiверситету.

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННrI

Практика здобувачiв вищоТ освiти вищих навч€шьних закладiв Украiни с
невiд'емною складовою освiтньопрофесiйноТ програми пiдготовки фахiвцiв i
спрямована на закрiплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищоi
освiти за час навчання, набуття i удоскон€шення практичних навичок i yMiHb i
проводиться на оснащених вiдповiдним чином на базах навчаJIьних закладiв, а

також на сучасних пiдприсмствах i в органiзацiях рiзних галузей господарства,
освiти, охорони здоров'я, державного управлiння тощо.

Залежно вiд конкретноТ спецiальностi чи спецiалiзацii здобувачiв вищоi
освiти унiверситету практика може бути: за освiтньоквалiфiкацiйним piBHeM
(бакалавр або магiстр); за професiйним спрямуваннrIм; за змiстом та стугIенем
готовностi самостiйно виконувати функrдiТ, за мiсцем проведення та передбаченi
посадовими iнструкцiями дипломованого фахiвця (виробничi).

Положення розроблене згiдно Закону Украiни вtд25.о7 ,2018 року J\ъ 1556
VII <Про вищу ocBiTy>; Наказу MiHicTepcTBa освiти УкраТни вiд 8 квiтня 1993

РОКУ NЬ 9З ППРО ЗаТВердження Положення про проведення практики студентiв
вищих навчаJIьних закладiв Украiнп (зi змiнами); Положення про проведення
практики слухачiв вищих навчаJIьних закJIадiв Украiни, затвердженого наказом
MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд 08 квiтня 199З р. J\Ъ 93; ПоложенIUI про
органiзацiю освiтнього процесу у /{оrrецькому нацiональному медичному

ун i вер ситетi, затвердх(еного наказ ом /f онецького наtдi о наJIьного
медичного унiверсите,гу вiд 02 вересня 2019 р. J\lЪ З97.



У даному Положеннi розглядаються загальнi питання органiзацiТ, проведення
i пiдведення пiдсумкiв ycix видiв практик здобувачiв вищоi освiти рiзних
спецiальностей навчання в унiверситетi.

1. мЕтА I змIст прАктики

1.1.Метою практики с оволодiння здобувачами вищоТ освiти сучасними
методами, формами органiзацii та знаряддями працi в галузi ik майбутньоI
професiТ, формування у них, на базi одержаних в унiверситетi знань,
професiЙних yMiHb i навичок для прийняття самостiйних рiшень пiд час
конкретноТ роботи в реаJIьних ринкових i виробничих умовах, виховання
потреби систематично поновлювати своi знання та творчо ik застосовувати в
практичнiй дiяльностi.
| .2,Види та обсяги практик визначаютьоя о cBiTHbo про фесiйною програмою
пiдготовки фахiвцiв, що вiдображасться вiдповiдно у навч€шьних планах i
графiках навчального процесу. Основними видами практики с: навч€шьна i
виробнича. Щопускаються iншi види практик, передбаченi навчальним
планом. Змiст практики визначасться iT програмою.
1.3.Практична пiдготовка здобувачiв вищоi освiти передбачае безперервнiсть
i послiдовнiсть Ti проведення при одержаннi необхiдного обсягу знань i yMiHb
вiдповiдно до рiзних освiтньоквалiфiкацiйних piBHiB.
1.4.Практична пiдготовка здiйсню€ться в умовах професiйноi дiяльностi пiд
органiзацiЙнометодичним керiвництвом викладача кафедри та спецiалiста з

даного фаху.
1.5.Мiсцем проведення практики е пiдприемства, органiзацii, установи рiзних
галузей господарства будьяких форм власностi (дuлi  пiдприсмства) в
Украiни та за iT межами, а також cTpyкTypHi пiдроздiли Унiверситету, що
забезпечують практичну пiдготовку.
1.6. Пiд час навчальноТ практики здобувачi вищоi освiти набувають первиннi
професiйнi знання, умiння, навички на базах практики, формують необхiднi
професiйнi цiннiснi орiентири.
1.7.Метою виробничоТ практики е закрiплення та поглиблення теоретичних
знань, вiдпрацювання професiЙних BMiHb i навичок в умовах майбутньоi
фаховоТ дiяльностi, набуття практичного досвiду. Пiд час виробничоi
практики здобувачi вищоТ освiти детально знайомляться з виробництвом,
вивчають органiзацiйну структуру пiдприемства, збирають матерiал для
виконання курсових робiт. Виробнича практика проводиться пiсля засво€ння
дисциплiни.
1.8. Змiст i послiдовнiсть практики а також форми контролю та звiтностi
визначаються програмою, яка розроблясться викладачами кафедри згiдно з

навчальним планом та затверджуеться першим проректором унiверситету.
В програмi практики визначаються цiлi, завдання, змiст, структурнологiчна
схема проведення практики) а також види i форми контролю рiвня знань,



yмiнb, навичок, яких здобувачi вищоi освiти мають набути пiд час
проходження практики.
1.9. Кафедри можуть розробляти i iншi методичнi документи, якi
сПриятимуть досягненню високоi якостi проведення практики студентiв.

2. БАзи прАктики

2.1.Практика здобувачiв вищоi освiти проводиться на базах практики, якi
Забезпечують виконання програми для вiдповiдних освiтньоквалiфiкацiйних
piBHiB: бакалавр, магiстр.
2.2.Базами практикй е аптечнi заклади, лабораторiI з контролю якостi лiкiв,
Нацiональнi природнi парки, фармацевтичнi пiдприемства, лiкувально
профiлактичнi заклади, а також cTpyкTypHi пiдроздiли Унiверситету.
2.З.Здобувачi вищоi освiти можуть самостiйно пiдбирати для себе мiсце
проходження практики.
2.4. Щля здобувачiв вищоi освiти  iноземних громадян можуть бути
ВикОрИсТанi бази практики, що розташованi як на територii краТнзамовникiв,
такiвмежахУкраiни.
2.5.З базами практики укладаються договори (Щодаток 1) на iT проведення.
Тривалiсть дiТ договорiв погоджуеться сторонами i може визначатися на
перiод конкретного ви;iу практики або до п'яти poKiB.

3. ОРГАНIЗАЦIЯ I КЕРIВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

3. 1.вiдповiдальнiстъ за органiзацiю, проведення i контроль практики
Покладаеться на ректора унiверситету. Навчальнометодичне керiвництво i
ВИконання програм практик забезпечують вiдповiднi кафедри унiверситету.
Загальну органiзацiю практик та контроль за iх проведенням в унiверситетi
здiйонюс керiвник практики (завiдуючий вiддiлом практики), який
пiдпорядкований першому проректору.
З.2.Що керiвництва будьякою практикою студентiв унiверситету з€Lлучаються
тiльки досвiдченi викладачi кафедр.
3.3.Перед початком практики iT безпосереднiй керiвник зобов'язаний
ознаЙомитися з базою практики та погодити можливiоть наJIежного
виконання максимальноi кiлькостi завдань передбачених програмою
практики.
3.4.Керiвник практики вiд унiверситету (викладач кафедри) також:
 забезпечус проведення Bcix органiзацiйних заходiв перед вiд'iЪдом
здобувачiв вищоi освiти на практику: iнструктаж про порядок проходження
ПракТики та з технiки безпеки, надання здобувачам вищоi освiти необхiдних
документiв (направлення, методичнi рекомендацii чи iншi).;
 повiдомляе здобувачiв виlцоi освiти про систему звiтностi з практики,
прийняту на кафедрi;
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 у TicHoMy KoHTaKTi з керiвником практики вiд бази практики забезпечуе
високу якiсть if проходження згiдно з програмою;
 контролюе забезпечення норм€Lльних умов працi i побуту здобувачам вищоi
освiти та проведення з ними обов'язкових iнструктажiв з охорони працi i
технiки безпеки;
 у складi KoMicii приймае залiки чи iнший вид пiдсумкового контролю з

практики;
 подас завiдуючому кафедрою письмовий звiт про проведення практики iз
зауваженнями i пропозицiями щодо полiпшення практики здобувачiв вищоi
освiти.
3.5.Розподiл здобувачiв вищоi освiти на практику проводиться деканатами з

урахуванням можливостей баз практики та майбутнього мiсця роботи пiсля
закiнчення навчання.
З.6.За наявностi вакантних мiсць здобувачi вищоТ освiти можуть бути
зарахованi на штатнi посади, якщо робота на них вiдповiдае вимогам
програми практики.
З,7. Здобувачi вищоТ освiти унiверситету при проходженнi практики
зобов'язанi:
 до початку практики одержати вiд керiвника практики консультацiI щодо
оформлення Bcix необхiдних документiв;
 свосчасно прибути на базу практики;
 у повному обсязi виконувати Bci завдання, передбаченi програмою практики
i вказiвками iT керiвникiв;
 вивчити i суворо дотримуватись правил охорони працi, технiки безпеки i
виробничоТ caHiTapii;
 нести вiдповiдальнiсть за виконану роботу;
 своечасно здати документацiю та отримати залiк з практики.

4. БАзи прАктики

4.1.Приймають здобувачiв вищоi освiти на практику згiдно з договором на
проведення практики (Щодаток 1), створюють н€шежнi умови для
проходження практики на виробництвi, дотримання правил i норм охорони
працi, технiки безпеки i виробничоi caHiTapii вiдповiдно до законодавства;

добирають досвiдчених фахiвцiв, якi безпосередньо керуватимуть практикою
здобувачiв вищоi освiти, пiсля iT закiнчення надають письмовi
характеристики виробничоТ дiялъностi здобувачiв вищоi освiти.
4.2.Керiвник практики вiд пiдприемства забезпечуе необхiднi умови на
кожному робочому мiсцi для оволодiння здобувачами вищоТ освiти
навичками, умiннями, знаннями згiдно з програмою практики. Про Bci
порушення здобувачами вищоi освiти правил внутрiшнього розпорядку,
технiки безпеки, невиконання програми практики керiвник практики вiд
пiдприсмства доповiдас завiдувачу кафедри.



5. здоБувАчI виIцоi освIти

5.1.Що початку практики отримують форми необхiдних документiв:
направлення (Щодаток З), щоденник (Щодаток 2) та методичнi матерiали.
Вони зобов'язанi своечасно прибути на базу практики; у повному обсязi
ВикоНУвати Bci завдання, передбаченi програмою практики та вказiвками ii
керiвникiв; вивчати i суворо дотримуватись правил охорони працi, технiки
беЗпеки i виробничоi caHiTapii та внутрiшнього трудового розпорядку; нести
вiдповiдальнiсть за виконану роботу; своечасно оформити звiтну
документацiю та скласти залiк з практики.
5.2.У перiод проходження практики пiдпорядковуються режиму роботи,
встановленому на пiдприемствi. okpeMi вiдхилення вiд цього режиму
припускаються тiльки з дозволу керiвникiв практики вiд пiдприсмства або
адмiнiстрацii пiдроздiлу, де здiйснюеться проходження практики.
Тривалiсть робочого часу здобувачiв вищоi освiти пiд час проходження
практики складас З0 академiчних годин на тижденъ, у тому числi 1 година на
день для оформлення звiту (щоденника) з практики.
5.3.Щля студентiвiноземцiв бази практики передбачаються у вiдповiдному
KoHTpaKTi чи договорi щодо пiдготовки спецiалiстiв i можуть бути
РОЗТашоВанi як на територii краiнзамовникiв на спецiалiстiв, так i в межах
УкраТни.

СтудентамiноземцяМ у встановленому порядку видаються програма та
iндивiдуальне завдання. Пiсля закiнчення практики вони складають звiт в
порядку, встановленому кафедрою.пр" проходженнi практики в межах
Украiни студентиiноземцi додержуються даного Положення.

6. ПIДВЕДЕННЯ ПIДСУМКIВ ПРАКТИКИ ТА КРИТЕРIi
оцtнювАння

6.1.Пiсля закiнчення TepMiHy практики здобувачi вищоi освiти звiтують про
виконання програми у порядку, встановленому кафедрою. Види i форми
контролю рiвня знань, yMiHb, навичок, яких здобувачi вищоi освiти набули
пiд час проходження практики визначаються ii програмою. Оформленi
документи з практики (щоденник, звiт) повиннi бути пiдписанi керiвником
практики вiд пiдприемства та завiренi печаткою вiддiлу кадрiв або канцелярii
пiдприсмства.
6.2.Залiк з практики здобувачi вищоi освiти складають викJIадачу кафедри в
ОстаннiЙ день iT проходження або протягом перших десяти днiв наступного
пiсля практики семестру.
6.3.Звiти здобувачiв про виробничу (навчальну) практику зберiгаються на
кафедрах протягом трьох poKiB (п. 596 Перелiку типових документiв, що
створюються в дiяльностi органiв державноi влади та мiсцевого
самоврядування, iнших установ, пiдприемс,гв та органiзацiй, iз зазначенням
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cTpoKiB зберiгання документiв, затверджений Наказом MiHicTepcTBa юстицiI
Украiни вiд 1 2.04.2012 р.Jф 578/5 (iз змiнами, внесеними згiдно з Наказом
М i н i стер ств а ю стицiiД1lý!Д;я*_QZ Шl, 0 l,]).
б.4.Якщо програма практики не виконана здобувачем вищоТ освiти з

поважноi причини, то Йому надасться можливiсть проходження практики
повторно за iндивiдуальним графiком у вiльний вiд навчання час.

7. МАТЕРIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧВННЯ ПРАКТИКИ

7. 1 .Щжерела фiнансування практики визначаються формою замовлення на

фахiвцiв: державнi або регiональнi, кошти пiдприсмств, органiзацiй i установ
ycix форм власностi, закордонних замовникiв фахiвцiв або кошти фiзичних
осiб. Щля фiнансування виробничоi практики можуть з€Lлучатися додатковi
джерела фiнансування, не забороненi законодавством.
7 .2.Оллата вiдряджень викладачам  керiвникам практики здiйснюеться
вiдповiдно до законодавства Украiни про оплату службових вiдряджень.
7.3. Здобувачi вищоi освiти випускного курсу, якi навчаються без вiдриву вiд
виробництва i направляються для проходження виробничоi практики,
отримують додаткову вiдпустку зi збереженням заробiтноi плати за основним
мiсцем роботи
7.4.Проiзд здобувачiв вищоТ освiти залiзничним, водним i автомобiльним
транспортом до мiсця знаходження баз практики i назад може сплачуватися
за рахунок витрат унiверситету при наявностi коштiв.
ПроТзд до баз практики i назад мiським, примiсъким (до 50 км} транспортом
сплачуеться за свiй рахунок.
7.5.Проживання здобувачiв вищоТ освiти у гуртожитках баз практики або в
орендованих для цього житлових примiщеннях сплачусться на умовах та в

розмiрах передбачених додатковими двостороннiми угодами.
7.6.Пiд час практики та для пiдготовки звiтiв здобувачi вищоТ освiти можуть
використовувати наявнi на факультетах комп'ютери, ксерокси, iнше
обладнання тощо.
7,7.Щля змiцнення матерiальнотехнiчного забезпечення баз практик та для
здiйснення iнших витрат пов'язаних iз проведенням практик унiверситет
може використовувати кошти за рахунок спецiального фо"ду.

Гарант ocBiTHboi програми, д.фарм.н.,
професор, зав. кафедри фармацii та

фармакологii ЩНМУ, заслужений
працiвник охорони здоров'я УкраIни Хоменко В. М.

Асистент кафедри фармацiТ та

фармакологiТ ЩНМУ ф."*d, ШтучнаН.I.



додАток 1

ДОГОВIР ЛЬ

на проведення практики здобувачiв
вищоi освiти

мlсто Лиман 202 р.

Ми, що нижче пiдписалися, з однiеi'сторони ДQцецький нацiональний
медичний

(повне н

(далi  навчальний заклад), в особi

що дiс на пiдставi _ Статуту

н1
менування навLIального закладу)

(ста,ryт або дорученlrя)

1, з друго1 сторони,
(назва пiдприсмства,

(далi  база практики),

дiючого на пiдставi

(посада, прiзвище та iнiцiали)
в особi

(далiсторони)

уклали
1.База

1.1.

_ _ (стат,уг пiдприсмства. Dозпорядlсення. допучення)

мiж собою цей договiр:
практики зобовОязуеться :

Прий

1.2. Призначити наказом квалiфiкованих спецiалiстiв для керiвництва практикою.
1.3. Створити наJIежнi умови для виконання здобувачами вищоi освiти програми

ПРаКТики, не ДопУскати здобувачiв до виконання робiт, що не вiдповiдають програмi
практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити здобувачам вищоi освiти умови безпечноi працi на конкретному
робочому мiсцi. Проводити обов'язковi iHcTpyKTaяci з охорони працi: ввiдний та на
робочому мiсцi. У разi потреби навчати здобувачiв вищоi освiти безпечних методiв
працi.

1.5. Надати здобувачам вищоi освiти молtливiсть користувжися матерiальнотехнiчними
Засобами та iнформацiйними ресурсами, необхiдними для виконання програми
практики.

1.6. Забезпечити облiк виходiв на практику здобувачiв вищоi освiти. Про Bci порушення
трУдовоi дисциплiни, внутрiшнього розпорядку та про iHrrri порушення повiдомляти
вищий навчальний заклад.

1.7. Пiсля закiнчення практиItи надати характеристику на кожного здобувача вищоi
освiти, в котрiЙ вiдобразити виконання програми практики, якiсть пiдготовленого
ним звiту тощо,

обняти здооуцачlв вищоl освlти на практику згlдно з календарним пл ном
л!
зlл

Напрям пiдготовки.
Професiйне спрямування/'

спецiальнiсть/
Спецiальностi

Курс,
група

Вид практики ПIБ злобувача вищоi освiти
TepMiH

практики

1 226 <Фармацiя>



1.8. Надавати здобувачам вищоi освiти мохсливiсть збору iнформацii для курсових та
дипломних робiт за результатами дiяльностi пiдприсмства, яка не е комерцiйною
таемницею, на пiдставi направлень кафелр,

1.9. fiодатковi умови
2. Вищий навчальний заклад зобовОязусться:

2.1. Що початку практики надати базi практики для погодя(ення програму практики, а не
пiзнiше нiж за тих(день  список здобувачiв вищоi освiти , яких направляють на
практику.

2.2. Призначити керiвниками практики квалiфiкованих викладачiв.
2.З, Забезпечити додержання здобувачами вищоi освiти труловоi дисциплiни i правил

внутрiшнього трудового розпорядку. Брати участь у розслiдуваннi комiсiсю бази
практики нещасних випадкiв, якщо вони сталися зi здобувачами вищоi освiти пiд час
проходження практики.

2.4. Додатковi умови

3. Вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання договору та iншi умови :

З.1. Сторони вiдповiдають за невиконання покладених на них обов'язкiв щодо
органiзацii i проведення практики вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.

З.2. Bci суперечки, що виникають MiTt сторонами за договором, вирiшуються у
встановленому порядку.

З.3. Щоговiр набувас сили пiсля його пiдписання сторонами i дiс до кiнця практики згiдно
з календарним планом.

3.4. ,Щоговiр складений у двох примiрниках: по одному  базi практики i вищому
навчаJIьному закладу.

З.5. На пiдставi даного Щоговору у CTopiH не виникае обов'язкiв по передачi один одному
маЙна, передачi i надання майнових прав, перерахування грошових коштiв,
виконання робiт, надання послуг, не тягне за собою зобов'язань щодо витрачання
або видiлення коштiв.

3 . 6.Мiсцезнаходження cTopiH :

Навчальний заклад  вул. Привокзальна. б.27. м. Лиман. Донецька область.Украiна.84404:
email : contact@dsmu.edu.ua: web :http ://www. edu.ua: код СДРПОУ 020 1 069 8

База практики 

Вiд вищого навч€lJIьного закладу:

(пiлпис) (прiзвище та iнiчiали)

м.п. ,, ')

Пiдписи та пеLIатки:

Вiд бази практики:

(пiлпис)

202_ року м.п. .( ),

(прiзвище та iнiuiали)

202_ року

9



додАток 2

Щонецький нацiональний медичний унiверситет

IЦОДЕННИК ПРАКТИКИ

(вид i назва практики)

здобувач вищоТ освiти
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

факулътет

кафедра

осв iTHbo кв алiф iкацiй ний piB ень

напрям пiдготовки

спецlrlJIьнlстъ
(назва)

курс група

10



здобувач вищоi освiти
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

прибув на пiдприемство, органiзацiю, установу

Печатка
пiдприемства, органiзацii, установи ((_) 202_року

(пiдпис) (посада, прiзвище та iнiцiали вiдповiдальноi особи)

вибув з пiдприемства, органiзацii, установи

(пiдпис) (посада, прiзвище та iнiцiали вiдповiдалъноТ особи)

11



1. Робочi записи пiд час практики

\2



13



2. Календарний графiк проходження практики

Керiвники практики:
вiд Щонецького нацiонального медичного унiверситету

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

вiд пiдприсмства, органiзацiТ, установи

j\ъ

зlп
Назви робiт

Тижнi проходження
практики

Вiдмiтки про
виконання

1 2 aJ 4 5

1 2 аJ 4 5 6 7 в

(пiдпис)

1,4

(прiзвище та iнiцiали)



3. Вiдгук i оцiнка роботи здобувача виIцоi освiти на
практицi

(назва пiдприсмства, органiзацii, установи)

Керiвник практики вiд пiдприемства, органiзацiТ, установи

(пiдпис)

Печатка

15

(( ))

(прiзвище та iнiцiали)

202_року



4. Вiдryк осiбо цкi перевiряли проходження практики

5. Висновок керiвника практики вiд ДНМУ про
проходження практики

Щата складання залiку ( ))

Оцiнка:
за нацlонаJIьною шк€шою

кiлькiстъ балiв

202__року

(словами)

(цифрами i словами)

Керiвник практики вiд tНN4У

(пiдпис)

16
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додАток 3

КЕРIВIIИКУ

(п.l.Б.)

(повне найменування пiдприемства, органiзацiТ, установи)

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ
/с пiдставою для зарахування на практику/

Згiдно з договором вiд (_) 202_року N9 _, який

укладено з
(повне найменування пiдприсмства, органiзацiТ, установи)

направляемо на практику здобувачiв(а) вищоi освiти _ курсу, якi навчаються за
спецiальнiстю 226 <Фармацiя)

Назва практики

202 р.

прIзвищЕ,Iм,я тА по БАтьковI здоБувАчА (IB) вищоi освIти

м,п.

,Щекан фармацевтичного факультету ЩНМУ

Г[рiзвище та iнiцiалиlli:tплrс

1,7



додАток 4

Itурнал ре€страцii розпоряджен ь

пПро направлення здобувачiв вищо[ освiти на практику>

Назва практики Номер розпорядження Щата

18



додАток 5

Журнал реестрацii договорiв

пПро проведення практики здобувачiв виIцоi освiти>>

Номер
договору

Щата
укладання

Назва практики Назва пiдприсмства

l9



додАток б

Список баз практики

Nь

пlп
Область, MicTo Найменування бази для

проходження практики
Iнформацiя про
наявнiсть угод про
проходження
практик (дата,
Hoмept строк дil)

Назва
практики

20



додАток 7

Завiдувачу кафедри

звIт
про проведення практики

П.I.Б. викладачакерiвника практики

Назва практики

п,б.2 Полоаiсення про вuробнчLtу пракmuку: кзалiк з пракmuкч зdобувочi вuu4оi' освimч
сrutаdаюmь вuклаdа.tу кафеOрu в осmаннiй deHb |t прохоOаtсення пбо проmя?ом перuluх dесяmч
dHiB насmупноzо пiсля пракmuкч семесmруь

1 .Наявнiсть робочоi програми з практики (виробничоi7навчальноТ).

Робоча програма PiK видання Автори

2.Наявнiсть методичних розробок з практики (виробничоi7навчальноТ).
Методичнi розробки

(методичнi рекомендацii,
щоденник та iH.)

PiK видання Автори

З. Результати захисту звiтiв з практики.

Захистили звiти (чол.) Не
захистили

звiт

Не
виконали
програмуусього вiдмiнно добре задовiльно

21



4. Вжито заходи до здобувачiв ВО,
практики або одержали негативнi

що не виконали програму
характеристики з баз практики.

ПIБ здобувачiв ВО Вжито до них заходи

5. Пропозицiт здобувачiв Во щодо полiпшення органiзацii практики.

пропозичiт здобувачiв Во

6. ПропозицiТ викладачакерiвника щодо вдосконалення органiзацii та
проведення практики здобувачiв ВО.

Пiдпис викладачакерiвника практики

!ата складання звiту (( ) 202 р,

Пропозицii викладачакерiвника практики

22



додАток 8

N4IHICTEPCTBO ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я УКРАiНИ

донЕць кий нАцIонАльний мЕдичний унIвЕрситЕт

звIт

кафедри
про результати проходження практики (виробничоi7навчальноТ)

здобувачами вищоТ освiти

(назва лисциплiни)

Спецiальнiсть:

Освiтньоквалiфiкацiйний
piBeHb:

TepMiH навчання:

226 <<Фармацiя>

другий (магiстерський)

Форма навчання:

Квалiфiкацiя:

Назва практики:

TepMiH практики:

Курс_ група_

<Магiстр фармацii>

п.6.2 Полоltсення про вuробнuчу пракmuку: к3алiк з пракmuкll зdобувачi вuulоI освimч сюлаdаюmь
аuклпdачу кафеDрu в осmаннiй DeHb Гi прохоdэкення або проmяzом перLuах dесяmч dHiB насmупно?о
пiсля пракmuкu семесmрух

2з



1.Наявнiсть ничот/навчальноi
АвториРобоча програма PiK видання

2.Наявнiсть методичних ничот/навчальнот
АвториМетодичнi розробки

(методичнi рекомендацii,
щоденник та iH.

PiK видання

3.Якiсний склад керiвникiв практики здобувач в вищоl освlти вlд кафедри,

Здiйснюють керiвництво практикою
Завiдувач
кафедри

Професор,

доктор наук
Щоцент,
кандидат наук

Асистент,
кандидат наук

Асистент, без
наукового
ступеня

4.Результати захисту звiтiв з практики (виробничоI/навчальноТ).

Захистили звiти (чол.) не захистили
звiт

не виконали
програмуусього вiдмiнно добре задовiльно

5.Вжито заходи ло здобувачiв вищоi освiти, що не виконали програму
практики або одержали негативнi характе стики з баз практики.

Вжито до них заходи

6. ПропозицiТ здобувачiв вищоТ освiти щодо полiпшення органiзацiТ
практики (виробничоi/навчальноi).

ПIБ здобувача вищоi освiти

24



п цiТ здобувачiв вищоТ освiти

7.заходи кафедри щодо вдосконалення органiзацiт та проведення практики
(виробничоi7навчальноi) здобувачiв вищоI освiти.

Заходи кафедри

Завiдувач кафедри

(>

Вiдповiдальний за практику

20 р.
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