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Вiдповiдно до Закогlу УкраТrrи <ГIро виI]{у ocBiTy> вiд 0 \ ,07 ,20l4p, Лл

1 556-VI[, Ilоложення llpo проВедеr{ня практики студеrr1iв вI,Iщих LItlВЧзJIl,НИХ

зак;Iадill Украiни згiлно I{aкa:]y MiHicTepcTlla освiти УкраТни Bi/t 08,04.1993р,

}г99з, IIaKa]y lv{iHicTepcTl]a охорони здороl]'rI Украiни }I9l79 Biit 0З.i0,1995р,

<Про затверлження irrс,грукцiТ про виробничу rIрактику сl]уден,гiв меitиLllIог(),

лiкува-пыj()го, педiатричного, стоматоЛогi.ltлого i {lармаuеRтиII!Iоt,о факулl,,геr,iгi

виtтIиХ }ItlвI]аJ]ьниХ зак;lадiIl IiI-IV 1lirlrriB акре;це,гаtlii>, ilоложеttrtя пl)()

орI.аI]изацirо i проведеI{нri практики студен,гiв /[FIIr4Y Bi,l_t 23.12.2021р, за:\ir 5

I{АItАЗУIо:

1, З Meтolo стL}орення наскlliзIltli' робtlчоТ I]рограми з вирtlбllичоТ

tlраiкl,ики сr,улентirз ДН\4У 222 <<М,е/{ицина)), 22В <ГIедiатрiя>, ]\{е,г()l[иIItIоI,()

забезгIечеl.ttrя, завiдуючим кафелрами Btty],llirllH1,oT медицинрr ль l :lor(, I Itrl,tLгlсltзу

Io.o., вну,грirшньот меди1,1ини J\ъ2 проф. так,гашову I,.C., вну,грiшгtьот меltициLIи

NЗ доц. IlapxoMertKo 'I.д., вну,грiшrньоi меilи1-Iиriи Jф4 к.мед1,}{. I(ocretll<ct o,]L,

хiрургiчrrих дI,1сциплiн JrIq1 доц, Жарiкову (].о., загrLльноi тa дитячоТ xillypгiT

проф. Гюлr,мамедOву гI.Ф., хiрургiчних iIисr]иплiн ,N92 ас, Соб,tеttкс) Дl",\,,

акуш]еI)стl]а ],а гiнексlлогii гlроrР, ольшевськiй о.В., гlе,цiатlэiТ, rIеонаr,о,Iогii та

ли"гячих iH(leKuii,i дtоц, Самtlйленко l.Г. 1ltlзг_lIянути та внесl,и змirtи (пepe,rriK

пракl.ичrIих наl]иLIок, KoHTporIbHi III,IтаLI}lя, розttодi-тl 'lilcy, Tcltt1o) BiДrrtltii.'tr{o J-to

'lобо.tих 
]IавtIальних планiв, робо.lих IIрограм з дисl]t,Il]лitlи 

,га с,],аIIдаi),],у Itt,lttttlT

осlзiти другого магiстерського рiвня (наr<аuз Ir4iгriс,герс,гва осI}i,ги i lItlуки lзiд

08. 1 1 .202|р. J\b 1 197),

/t_.овэоzz_ь



2. НапiдставiнаскрiзноiробочоIПрограМизвиробничоiпракТики

розробити та затвердити робочi програми з виробничоi практики з кожно1

окремоi дисциплlни.
з. Розробити на пiдставi вищезЕвначених нормативних документlв

набори тестових завдань, ситуачiйних задач з урахуванням перелiка BMiHb та

практичних навичок, якi винесено до опрацювання пiд час проходження

виробничоi практики з метою оптимiзацii проведення та оцiнки рiвня знань

студентiв пiд час пiдсумкового контролю,

4.ПакетдокУментiвнаДаТиУвiддiлзвиробничоiпракТикИна
електронних та паперових носiях,

5. З метою удосконалення навчання пiд час проходження виробничоi

практики створити на кафелр€tльних сайтах вiдповiднi посилання, вказуючи

перелiк практичних навичок, €шгоритми iх виконання, посилання на

вiдеоконтент.
6. Вiдповiдzшьному

Вячеславу Михайловичу (тел.0508643809) для виконання наказу

завiдуючим кафедр згiдно пункту 1 проект наскрiзноi програми

навчаJIьноi дисциплiни з виробничоi практики в електронному виглядl,

7.ПропозицiiТазаУВаженняЩоДоВнесенихзмiннаДаТиВ
електронному

вiдповiда;rьному

виглядi окремими файлами на електронну пошту

з виробничоi практики Д{МУ доц. Гусеву Вячеславу

з виробничоi практики Д{МУ доц,

Михайловичу (5 4. 1 45 green@ gmail,com) до 27,06,2022р,

8.КанцелярiIДовестироЗПоряДЖеннядозавiдУвачiвкафедр,Деканiв

факультетiв.
9. Контроль за виконанням наказу з€шишаю за собою,

виконавець:
Гусев В.М. 0508643809

Гусеву
надати

кожноi

Олександр ГЕРАСИМЕНКО


