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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої 

освіти Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради 

(надалі - Положення) визначає загальні питання організації, проведення, 

керівництва та підведення підсумків практичної підготовки здобувачів 

Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради (далі - 

Інститут). 

1.2. Положення розроблене відповідно до чинного законодавства у 

сфері вищої освіти України: Закону України "Про вищу освіту", Стандартів 

вищої освіти, освітніх (освітньо-професійних) програм за відповідними 

спеціальностями, Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України № 93 від 08.04.1993 р., наказу Міністерства освіти України № 351 

від 20.12.1994 р. "Про внесення змін до Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України", Положення про організацію 

та проведення практики студентів вищих медичних і фармацевтичних 

навчальних закладів І - II рівнів акредитації, наказу Міністерства охорони 

здоров'я України від 7 грудня 2005 р. N 690 та у відповідності до вимог 

Міжнародного стандарту якості 180 серії 9000. 

1.3. Практика є обов'язковою складовою освітнього процесу 

здобувачів освіти Житомирського медичного інституту Житомирської 

обласної ради. Вона забезпечує здобуття відповідної кваліфікації і набуття 

ними професійних навичок та вмінь за відповідною спеціальністю. 

1.4. Метою практики є оволодіння майбутнім спеціалістам сучасними 



 

 

Житомирський медичний інститут 
Житомирської обласної ради                           
Система  менеджменту якістю 
Положення про порядок 
проведення практики здобувачів 
вищої освіти. 

Шифр 
документа 

СМЯ ЖМІ По-04-02-2022 

  
 

стор.5 з 30 

 
 
 
 
методами діагностики і лікування, формами організації праці в галузі, 

формування і розвитком у здобувачів професійного вміння ухвалювати 

рішення в умовах практичної діяльності. 

1.5. Види, тривалість та зміст практик визначаються освітньою 

(освітньо-професійною) програмами підготовки здобувачів освіти, 

навчальними планами, графіком освітнього процесу та програмами практик. 

1.6. Місцем проведення практики повинні бути сучасні відділення 

закладів охорони здоров'я, установи, організації будь-яких форм власності, 

які відповідають фаху. 

1.7. Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказом 

ректора інституту. 

1.8. Організація практичної підготовки в Інституті регламентується 

цим Положенням. 

II. Зміст і види практики 

2.1. Залежно від освітніх (освітньо-професійних) програм, 

спеціальностей основними видами практики можуть бути: 

− навчальна; 

− виробнича; 

− асистентська (педагогічна); 

− науково-виробнича; 

− переддипломна. 

2.2. Навчальна практика є початковим етапом навчання здобувачів 
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освіти, ознайомлення їх зі специфікою майбутньої спеціальності та 

отримання первинних професійних навичок із загально професійних та 

спеціальних дисциплін. 

2.3. Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти в процесі вивчення 

певного циклу теоретичних дисциплін, практичних умінь та навичок зі 

спеціальності. Виробнича практика здобувачів проводиться в умовах 

максимально наближених до умов професійної діяльності і є її аналогом. 

2.4 Асистентська (педагогічна) практика є складовою частиною 

підготовки фахівців другого (магістерського) освітнього рівня. Її метою є 

закріплення та поглиблення знань з педагогіки і психології вищої школи, 

професійно-орієнтованих дисциплін. 

2.5. Науково-виробнича практика спрямована на узагальнення і 

вдосконалення здобутих фахових компетентностей (знань, практичних умінь 

та навичок), розвиток компетенцій, пов’язаних з організацією і виконанням 

науково-дослідних робіт, оволодінням професійним досвідом і підготовкою 

до самостійної трудової діяльності. 

2.6. Переддипломна практика здобувачів є завершальним етапом 

навчання і проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і 

вдосконалення здобутих знань, практичних умінь та навичок, оволодіння 

професійним досвідом та готовності здобувачів освіти до самостійної 

трудової діяльності. 

2.7. Види практики з кожної спеціальності, їх зміст, тривалість і 

терміни проведення визначаються освітніми (освітньо-професійними) 
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програмами, навчальними планами, програмами практик. 

2.8. У програмі практики - основному навчально-методичному 

документі практики  - визначаються мета, завдання практики, її зміст, 

конкретні рекомендації щодо видів діяльності здобувачів освіти, форм 

контролю рівня знань, умінь, навичок, методичні рекомендації щодо 

проведення практики тощо. Програми практики розробляються кафедрами 

або предметними (цикловими) комісіями згідно з навчальним планом, 

розглядаються та затверджуються на засіданні відповідної кафедри (циклової 

комісії) завідувачем кафедри (головою циклової комісії), схвалюються 

науково-методичною радою та затверджується проректором з навчальної 

роботи.  

Кафедри (циклові комісії) можуть розробляти, крім програм практики, 

інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості 

проведення практики здобувачів освіти. 

III. Бази практики 

3.1. Місцем проведення практики здобувачів освіти Інституту повинні 

бути сучасні відділення закладів охорони здоров’я м. Житомира та 

Житомирської області та інших областей в межах України, а також сучасні 

підприємства (організації, установи), які відповідають вимогам програм 

практики для відповідних спеціальностей. 

3.2. Визначення баз практики здійснюється керівництвом Інституту на 

основі укладених договорів із закладами охорони здоров’я (підприємствами, 
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установами, організаціями) незалежно від їх організаційно-правових форм і 

форм власності, які після укладання договору є базою практики інституту. 

Навчальний заклад може укладати договори з базами практик терміном до 5 

років або на період проведення практики (Додаток 1, 2). 

Заклади охорони здоров'я області, які визначені базами практики, 

затверджуються наказом Департаменту охорони здоров’я Житомирської 

обласної держадміністрації. 

Для здобувачів освіти за регіональним замовленням перелік баз 

практики навчальному закладу можуть надавати органи, які формували це 

замовлення. 

3.3  Проходження практики здійснюється здобувачами освіти на базі 

однієї або декількох закладів охорони здоров’я, в залежності від профілю та 

від програми практики.  

3.4 Здобувачі освіти можуть самостійно, за погодженням керівника 

практики та керівництва випускової кафедри, підібрати для себе базу 

практики і запропонувати її для використання. Якщо здобувач самостійно 

вибирає базу практики, то він зобов’язаний за місяць до її початку принести 

лист-клопотання та договір від установи, підприємства чи організації на 

проходження практики. 

 

IV. Організація практики 

4.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 

покладається на ректора інституту. 
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Загальну організацію практики та контроль за її проведенням 

здійснюють проректор з навчальної роботи та завідувач навчально-

виробничої практики. 

Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює 

навчально-методичний відділ та підрозділ забезпечення практичного 

навчання. 

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми 

практики забезпечують випускові кафедри (відділення) інституту, предметні 

(циклові) комісії. 

4.2. Основним організаційно-методичним документом, що регламентує 

діяльність здобувачів освіти і керівників практики, є програма практики. 

Програми практик повинні відповідати вимогам стандартів вищої освіти, 

враховувати специфіку спеціальності та відображати останні досягнення 

науки і медицини. 

Програми перезатверджують не рідше, ніж один раз на п’ять років. Для 

нових спеціальностей їх розробка та видання здійснюється не пізніше, ніж за 

семестр до початку практики. 

Програми практики повинні містити наступні основні розділи: 

− мета і завдання практики; 

− зміст практики; 

− організація і керівництво практикою; 

− вимоги до Щоденника практики (звіту здобувача освіти про практику); 

− підведення підсумків практики. 

Крім того, розділи програми практики можуть включати методичні 
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вказівки (рекомендації) щодо проходження практики, перелік літератури та 

необхідної документації, заходи під час проведення практики, що сприяють 

закріпленню знань, умінь, і навичок, отриманих під час навчання. 

4.3. Наказом ректора інституту про проведення практики здобувачів 

визначається: 

− місце та терміни проведення практики; 

− склад груп здобувачів освіти; 

− методичні керівники груп від інституту; 

− посадова особа, на яку покладено загальну організацію практики та 

контроль за її проведенням (завідувач навчально-виробничої практики, 

проректор з навчальної роботи). 

 4.4. Керівник практики від Інституту (завідувач навчально-виробничої 

практики): 

− своєчасно укладає договори з підприємствами, установами, 

організаціями, які визначені кафедрами як бази практики, які реєструються у 

відповідному журналі і зберігаються у завідувача навчально-виробничої 

практики; 

− щорічно складає на основі навчальних планів, поданих навчальною 

частиною згідно графіка освітнього процесу, зведений графік проведення 

практики та слідкує за його виконанням; 

− призначає методичних керівників виробничої та переддипломної 

практик - осіб з вищою освітою та забезпечує при необхідності їх виїзд на 

бази практик за декілька днів для перевірки готовності до прийому 

здобувачів і ознайомлення керівників підприємств, установ, організацій з 



 

 

Житомирський медичний інститут 
Житомирської обласної ради                           
Система  менеджменту якістю 
Положення про порядок 
проведення практики здобувачів 
вищої освіти. 

Шифр 
документа 

СМЯ ЖМІ По-04-02-2022 

  
 

стор.11 з 30 

 
 
 
 
програмами практики; 

− контролює готовність баз практики та проводить при необхідності до 

прибуття здобувачів-практикантів підготовчі заходи; 

− контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту здобувачів 

освіти та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і 

техніки безпеки; 

− здійснює контроль за розробкою та оновленням програм практики; 

− видає накази щодо організації виробничої та переддипломної практик 

на поточний календарний рік; 

− здійснює контроль за організацією та проведенням практики 

кафедрами (відділеннями), виконанням програми практики, своєчасним 

складанням заліків і звітної документації за підсумками практики; 

− заслуховує звіти кафедр (відділень), предметних комісій про 

проведення практики на засіданнях кафедр (відділень ). 

4.5. Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою 

здобувачів освіти забезпечують відповідні кафедри та відділення (циклові 

комісії), які здійснюють наступні заходи: 

− визначають бази практики і подають заявки завідувачу навчально- 

виробничої практики для складання договорів з установами, організаціями та 

підприємствами; 

− формують методичне забезпечення практики, розробляють та 

вдосконалюють програми практик відповідно до вимог стандартів вищої 

освіти, але не рідше, ніж один раз на п’ять років; 

− забезпечують здобувачів освіти відповідною навчально-методичною 
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документацією (програма, щоденник практики тощо). 

− складають попередній їх розподіл за базами практики і подають 

завідувачу навчально-виробничої практики (відділ практики) за підписом 

завідуючого кафедрою (відділення ) не пізніше як за 14 днів до початку 

практики; 

− організовують проведення зборів та конференцій з питань організації 

проведення практики за участю керівників практики; 

− обговорюють підсумки та аналізують виконання програм практики на 

засіданнях кафедр (циклових комісій); 

− подають завідувачу навчально-виробничої практики звіти про 

проведення практики не пізніше 10 днів після закінчення практик. 

4.6. На кожну групу здобувачів освіти, що проходять практику поза 

навчальним закладом, призначається методичний керівник з числа штатних, 

досвідчених педагогічних та науково-педагогічних працівників, які мають 

вищу освіту. 

4.7. Методичний керівник практики: 

− бере участь у розподілі здобувачів за місцями практики; 

− відповідає за своєчасне їх прибуття до баз практики; 

− здійснює контроль за виконанням програми практики та строками її 

проведення; 

− інформує здобувачів про порядок оформлення щоденників практики; 

− бере участь у захисті практики здобувачів, на підставі чого оцінює 

результати їх практики, атестує їх і виставляє оцінки в залікові книжки; 

− аналізує і оцінює подану ними документацію (щоденники), оформленні 
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за результатами виконання програми практики; 

− здає щоденники практики для відповідного зберігання архіваріусу; 

− по завершенню проведення практики надає завідувачу навчально- 

виробничої практики звіт про проведення практики здобувачів освіти; 

− відмічає виконану роботу в журнал обліку роботи академічної групи 

інституту з відміткою про щоденний затрачений час роботи на базах 

практики відповідно видам практики. 

4.8. Заклади охорони здоров'я, підприємства, установи, організації, які 

використовуються як бази практики, повинні відповідати таким вимогам: 

− у своєму складі мають структури, що відповідають спеціальностям, за 

якими здійснюється підготовка фахівців інститутом; 

− можливість кваліфікованого керівництва практикою здобувачів освіти; 

− можливість надання їм на час практики робочих місць; 

− можливість надання здобувачам права користування бібліотекою, 

лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною для 

виконання програми практики; 

− можливість наступного працевлаштування випускників. 

4.9. Загальне керівництво практикою здобувачів на базах практики 

здійснюється керівником (заступником керівника) закладу охорони здоров'я 

(установи, організації), який призначає наказом керівника закладу 

безпосередніх керівників практики здобувачів освіти від закладу охорони 

здоров'я (організації, установи тощо) з числа штатних кваліфікованих 

спеціалістів (заступників керівника, старших медичних сестер, старших 

лаборантів тощо). 
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4.10. База практики зобов’язується: 

− прийняти на практику здобувачів згідно з графіком проведення 

практики; 

− призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою; 

− створити належні умови для проходження здобувачами практики, не 

допускати використання праці для цілей, не передбачених освітньо-

професійною програмою; 

− проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці. У разі потреби 

навчати здобувачів безпечним методам праці, запобіжним засобам за 

нормами, встановленими для штатних працівників; 

− надати здобувачам і методичним керівникам практики від Інституту 

можливість користуватися матеріально-технічними засобами та 

інформаційними ресурсами необхідними для виконання програми практики; 

− забезпечити облік виходів на практику здобувачів. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення 

повідомляти навчальний заклад; 

− після закінчення практики надати характеристику на кожного 

здобувача, в котрій відобразити виконання програми практики, якість 

підготовленого ним звіту. 

Для забезпечення оплати праці безпосередніх керівників практики по її 

завершенню необхідно надати в бухгалтерію Інституту документи на 

кожного безпосереднього керівника практики, перелік яких зазначений в 

Договорі про проведення практики здобувачів. 
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Бази практик в особі їх перших керівників разом з Житомирським 

медичним інститутом Житомирської обласної ради несуть відповідальність 

за організацію, якість і результати практики здобувачів медичної освіти, а 

також безпечні і здорові умови проведення практики. 

4.11. Безпосередні керівники практики відповідають за проведення 

практики та забезпечують: 

− розподіл здобувачів освіти на місця проходження практики за 

графіком; 

− організацію проведення інструктажу з техніки безпеки у закладі та 

безпосередньо на робочому місці; 

− здійснення постійного контролю за відвідуванням та роботою 

здобувачів освіти, виконання ними програми практики, якісне та своєчасне 

ведення ними медичної документації; 

− щоденне оцінювання якості роботи здобувачів, складання виробничих 

характеристик з відображенням у них виконання вимог програми практики, 

якості засвоєння професійних знань та умінь, ставлення до роботи, 

організаційних здібностей, участі в освоєнні нової техніки та технологій, що 

використовуються у лікувально-діагностичному процесі. 

4.12. Здобувачі медичної освіти при проходженні практики зобов’язані: 

− до початку практики одержати від методичного керівника практики 

направлення, методичні матеріали (програму, щоденник) та консультації 

щодо оформлення всіх необхідних документів; 

− своєчасно прибути на базу практики; 

− повністю виконати завдання, передбачені програмою практики; 
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− виконувати чинні в організації, підприємстві, закладі правила 

внутрішнього трудового розпорядку; 

− вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки 

і виробничої санітарії; 

− нести відповідальність за доручену роботу, її результати на рівні зі 

штатними працівниками; 

− якісно вести записи в щоденнику практики; 

− подати керівнику практики акуратно оформлений щоденник практики з 

відміткою про виконання відповідних завдань, передбачених програмою; 

− своєчасно скласти диференційований залік з практики. 

 4.13. Час проходження виробничої та переддипломної практик 

здобувачів освіти становить 30 годин на тиждень відповідно до навчального 

плану та програм практики. 

V. Матеріальне забезпечення практики 

5.1. Джерела фінансування практики здобувачів освіти вищих 

навчальних закладів визначаються формою замовлення на спеціалістів: 

регіональні або кошти підприємств, організацій, установ усіх форм власності, 

закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб. 

5.2. Витрати на практику здобувачів освіти є складовою частиною 

загальних витрат на підготовку спеціалістів. Розмір витрат на практику 

здобувачів визначається кошторисом - калькуляцією, що розробляє 

навчальний заклад. 
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5.3. Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути: 

− оплата праці методичного керівника практики; 

− витрати на матеріальне забезпечення практики (використання ПК, 

ксерокопіювання, придбання матеріалів, експлуатація обладнання та інше); 

− оплата безпосереднього керівництва практикою, яке проводиться 

спеціалістами баз практики. 

5.4 Оплата відряджень викладачам Інституту - керівникам практики 

здійснюється згідно чинного законодавства. 

5.5. Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики 

здійснюється інститутом згідно з діючими в період практики ставками 

погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного 

господарства із розрахунку 1 година на одного здобувача на тиждень. (Абзац 

перший пункту 5.3 в редакції Наказу Міносвіти N 351 від 20.12.94). 

Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується у договорі і 

може проводитися через фінансові органи баз практики або безпосередньо 

навчальними закладами за трудовою угодою. 

Кількість оплачених днів за керівництво не повинно перевищувати 

кількість днів практики. 

5.6. Оплата праці керівника практики від навчально-виховних закладів 

(шкіл, гімназій та інші) по керівництву практикою здобувачів здійснюється 

за рахунок коштів вищих навчальних закладів, передбачених в кошторисах 

на практику за нормативами погодинної оплати. 

5.7. Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з 

виплатою заробітної плати за здобувачами зберігається право на одержання 
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стипендії за результатами підсумкового контролю. 

5.8. Терміни і витрати часу на керівництво практикою, кількість 

здобувачів у групах і підгрупах, а також інші організаційні питання 

практики, не обумовлені в цьому Положенні, встановлюється самостійно 

навчальним закладом відповідно до навчальних планів та фінансування. 

5.9. Обсяги часу на керівництво практикою не повинні перевищувати 

обсяги часу, передбачені навчальним планом. 

5.10. Робочий час керівника практики від навчального закладу 

враховується як педагогічне навантаження, що заплановане йому на 

керівництво практикою на навчальний рік. 

VI. Підведення підсумків практики 

6.1. Після закінчення проходження практики здобувачами освіти 

складається диференційований залік, який проводиться згідно  з графіком по 

завершенню терміну практики або в останні два дні практики чи протягом 

перших десяти днів семестру, який починається після практики (в разі 

виробничої необхідності). 

6.2. Підведення підсумків практики здійснюється при наявності 

оформлених звітних документів, передбачених програмою практики, і 

виробничої характеристики діяльності здобувачів освіти під час практики, 

підписаної безпосереднім керівником від бази практики і методичним 

керівникам. 

6.3. Форма звітності здобувача освіти за практику - це щоденник 
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практики оформлений належним чином, який містить робочі записи 

виконання завдань програми практики, характеристики їх діяльності за 

період практики з необхідними підписами безпосередніх керівників від бази 

практики, методичного керівника і безпосередньо здобувача освіти та 

печатками закладів. Щоденник подається здобувачем на рецензування 

методичному керівнику практики. 

6.4. Відгук безпосереднього керівника від бази практики повинен 

відображати ділові та моральні якості, виявлені здобувачем при проходженні 

практики, та оцінку його діяльності відповідно програми практики. 

6.5. Після проходження виробничої практики та переддипломної 

практики проводиться захист практичної складової безпосереднім 

керівником практики від ЗОЗ та контроль знань з використанням 

інформаційно-комунікативних технологій методичним керівником від 

закладу освіти.  

6.6. Критерієм якості проходження практики є засвоєння практичних 

навичок, вмінь передбачених програмами з виробничої та переддипломних 

практик. Загальна оцінка за практику складається з результатів діяльності 

здобувача освіти на базі практики, яка виставляється керівниками практики 

від бази практики в щоденнику практики, оцінки за оформлення щоденника 

практики та результатів захисту практики. Вона вноситься в заліково-

екзаменаційну відомість і в залікову книжку здобувача за підписами членів 

комісії. 

Оцінка за виробничу практику враховується при розгляді питань про 

призначення стипендії на рівні з оцінками за іспити та інші диференційовані 
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заліки. 

Диференційований залік оцінюється за національною системою та в 

балах за кредитно-модульною системою (ЄКТС). 

6.7. Висновок методичного керівника практики від інституту 

(записується у щоденнику практики) має відображати рівень засвоєних 

здобувачем практичних навичок та вміння застосовувати їх на практиці, 

відомості про виконання ним усіх розділів програми практики, правильності 

оформлення звітної документації, висновки і пропозиції щодо оцінки 

практики. 

6.8. Протягом трьох днів після заліку методичний керівник практики 

подає відомість до навчальної частини про проведення захисту практики та 

інформує про залік завідувача навчально-виробничої практики чи проректора 

з навчальної роботи. 

6.9. Здобувач, який не виконав програму виробничої практики з 

поважних причин, за рішенням навчально-методичного відділу може бути 

надано право проходження практики повторно в канікулярний період або 

протягом першого семестру нового навчального року за індивідуальним 

графіком. 

Здобувачу, який не пройшов виробничу практику без поважної 

причини, а також, який на заліку отримав негативну оцінку, надається 

можливість повторного проходження практики в канікулярний період або 

протягом першого семестру нового навчального року за індивідуальним 

графіком, але за власний рахунок. 

Здобувач, який повторно отримав негативну оцінку за практику на 
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захисті практики, відраховується з вищого навчального закладу. 

Здобувач, який не виконав програму переддипломної практики або не 

з'явився на захист практики, не допускається до складання державних іспитів 

та відраховується з закладу освіти за невиконанння навчального плану. 

6.10. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри 

(циклової комісії), а загальні підсумки практики підводяться на вчених радах 

Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради не рідше 

одного разу протягом навчального року. 

VII. Особливості проходження практики здобувачів освіти  

заочної форми навчання 

7.1. Основні положення організації практики, її завдання, обов'язки 

керівників практики та здобувачів-практикантів, визначені Положенням про 

порядок проведення практики здобувачів вищої освіти Житомирського 

медичного інституту Житомирської обласної ради, стосуються і здобувачів 

освіти заочної форми навчання. 

7.2. Види навчальної, виробничої та переддипломної практик 

плануються для здобувачів освіти заочної форми навчання у відповідності до 

навчального плану денної форми навчання. 

7.3. Термін та тривалість проведення практик визначаються 

навчальним планом для відповідної спеціальності. 

7.4. Здобувачі заочної форми навчання проходять навчальну практику 

як правило в сесійний період. Її проведення здійснюється на базі інституту та 

за потреби на базах закладів охорони здоров'я, підприємств, установ, які 
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мають належні умови для проведення практики та відповідають їх 

майбутньому фаху. 

7.5. Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання проходять 

практику (виробничу та/або переддипломну) без відриву від основної роботи 

або можуть використовувати при цьому чергову відпустку. 

 7.6.Керівником практики здобувачів заочної форми навчання 

призначається досвідчений науково-педагогічний або педагогічний 

працівник за фахом здобувачів освіти. Педагогічне навантаження за 

методичне керівництво встановлюється з розрахунку 50 % навантаження для 

денної форми навчання. 

7.7. Методичні рекомендації та матеріали до проходження кожного 

виду практики здобувачів освіти заочної форми навчання, перелік 

конкретних завдань щодо оформлення звітної документації розробляються 

випусковою кафедрою та затверджуються вченою радою інституту. 
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Додаток 1 
до Положення про порядок 
проведення практики здобувачів 
вищої освіти  

 
 

ДОГОВІР № 
 

на проведення практики здобувачами   
Житомирського медичного інституту 

Житомирської обласної ради 

м. Житомир « »                                20____ року 
 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Житомирський медичний 
інститут Житомирської обласної ради (надалі – навчальний заклад), в особі в. 
о. ректора інституту Світлана Вікторівна Гордійчук, діючого на підставі 
статуту, і з другої сторони,____________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 
(надалі - база практики), в особі __________________________________________ 
  (посада, прізвище,ініціали) 

діючого на підставі ____________________________________________________  
      (статут підприємства, розпорядження, доручення) 
уклали між собою договір: 
 
 

1. База практики зобов’язується: 
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом. 
1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 
керівництва практикою. 
1.3. Створити належні умови для проходження здобувачами програми 
практики, не допускати використання праці здобувачів для цілей, не 
передбачених освітньо-професійною програмою.  
1.4. Забезпечити здобувачам умови безпечної роботи на кожному робочому 
місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці. У разі потреби 
навчати здобувачів, які проходять практику, безпечних методів праці.  
1.5. Надати здобувачам і методичним керівникам практики від навчального 
закладу можливість користуватися матеріально-технічними засобами та 
інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики. 
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1.6. Забезпечити облік виходів на практику здобувачів. Про всі порушення 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення 
повідомляти навчальний заклад (телефон -43-08-91). 
1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного здобувача, 
в котрій відобразити виконання програми практики,  якість підготовленого ним 
звіту (щоденника). 
1.8. Додаткові умови: для забезпечення оплати праці безпосередніх керівників 
практики студентів надати в бухгалтерію навчального закладу Житомирський 
медичний інститут Житомирської обласної ради документи на кожного 
безпосереднього керівника практики: 

1. Копію наказу по лікарні про призначення керівників практики; 
2. Ксерокопія паспорта; 
3. Ідентифікаційний номер; 
4. Трудову угоду підписану керівником практики; 
5. Акт виконаних робіт, підписаний керівником практики і методичним 

керівником практики від інституту; 
6. Табель обліку робочого часу безпосереднього керівника, завірений 

керівником закладу охорони здоров'я; 
7. Графік проходження практики студентів, завірений керівником закладу 

охорони здоров'я або загальним керівником практики. 
 

2. Навчальний заклад зобов’язується: 
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 
практики, а не пізніше ніж за тиждень – список здобувачів, яких направляють 
на практику (за вимогою). 
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 
2.3. Забезпечити додержання здобувачами трудової дисципліни і правил 
внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією 
бази практики нещасних випадків, що сталися зі здобувачами під час 
проходження практики 
2.4. Здобувачі і викладачі дотримуються епідемічних вимог, пов'язаних з Covid-
19, що діють у закладі на момент проходження практики. 
2.5. Сплатити в установленому порядку безпосереднім керівникам від бази 
практики за проведення практики студентів, за погодженням з базою 
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практики, згідно з розрахунку 1 година на тиждень на одного студента. Оплата 
праці здійснюється навчальним закладом згідно з діючим в період практики 
ставки погодинної оплати праці працівників за проведення навчальних занять 
(кошторис- калькуляція витрат на проведення практики студентів) за умови 
виконання п.1.8 угоди. 
 

3. Відповідальність сторін за невиконання договору 
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків 
щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в 
Україні. 
3.2. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним 
законодавством. 
3.3. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються 
в  установленому законодавством порядку. 
3.4. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця 
практики згідно з календарним планом або передбаченим даним договором 
терміном протягом п'яти років. 
3.5. Договір складається у двох примірниках: по одному базі практики і 
навчальному закладу. 
 

Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки: 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БАЗА ПРАКТИКИ 
Житомирський медичний інститут 
Житомирської обласної ради 

 

10002  
м. Житомир, 
вул. В. Бердичівська 46/15 
Ректор інституту  
 
МП ___________ Світлана ГОРДІЙЧУК            

 
 
 
 
МП 

 
«____»____________________20___ р.                              

 
«____»____________________20___ р. 
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Додаток 2 
до Положення про порядок 
проведення практики здобувачів 
вищої освіти  

 
 

ДОГОВІР № 
 

на проведення практики здобувачами   
Житомирського медичного інституту 

Житомирської обласної ради 

м. Житомир « »                                20____ року 
 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Житомирський медичний 
інститут Житомирської обласної ради (надалі – навчальний заклад), в особі в. 
о. ректора інституту Світлана Вікторівна Гордійчук, діючого на підставі 
статуту, і з другої сторони,____________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 
(надалі - база практики), в особі __________________________________________ 
  (посада, прізвище,ініціали) 

діючого на підставі ____________________________________________________  
      (статут підприємства, розпорядження, доручення) 
уклали між собою договір: 
 
 

1. База практики зобов’язується: 
1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом. 
1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 
керівництва практикою. 
1.3.Створити належні умови для проходження здобувачами програми практики, 
не допускати використання праці здобувачів для цілей, не передбачених освітньо-
професійною програмою.  
1.4. Забезпечити здобувачам умови безпечної роботи на кожному робочому 
місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці. У разі потреби 
навчати здобувачів, які проходять практику, безпечних методів праці.  
1.5. Надати здобувачам і методичним керівникам практики від навчального 
закладу можливість користуватися матеріально-технічними засобами та 
інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики. 
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1.6. Забезпечити облік виходів на практику здобувачів. Про всі порушення 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення 
повідомляти навчальний заклад (телефон -43-08-91). 
1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного здобувача, в 
котрій відобразити виконання програми практики,  якість підготовленого ним звіту 
(щоденника). 
1.8. Додаткові умови: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
2. Навчальний заклад зобов’язується: 

2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 
практики, а не пізніше ніж за тиждень – список здобувачів, яких направляють 
на практику (за вимогою). 
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 
2.3. Забезпечити додержання здобувачами трудової дисципліни і правил 
внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією 
бази практики нещасних випадків, що сталися зі здобувачами під час 
проходження практики 
2.4. Здобувачі і викладачі дотримуються епідемічних вимог, пов'язаних з Covid-
19, що діють у закладі на момент проходження практики. 

 

3. Відповідальність сторін за невиконання договору 
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 
організації і проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні. 
3.2. У випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються чинним 
законодавством. 
3.3. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в  
установленому законодавством порядку. 
3.4. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця 
практики згідно з календарним планом або передбаченим даним договором 
терміном протягом п'яти років. 
3.5. Договір складається у двох примірниках: по одному базі практики і 
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навчальному закладу. 

 
Юридичні адреси сторін і розрахункові рахунки: 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД БАЗА ПРАКТИКИ 
Житомирський медичний інститут 
Житомирської обласної ради 

 

10002  
м. Житомир, 
вул. В. Бердичівська 46/15 
Ректор інституту  
 
МП ___________ Світлана ГОРДІЙЧУК            

 
 
 
 
МП 

 
«____»____________________20___ р.                              

 
«____»____________________20___ р. 
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                                              АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
 

№ 
прим. 

Куди передано 
(підрозділ) 

Дата 
видачі 

Прізвище, ім’я та по- 
батькові 

Підпис 
отримувача Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 3 ДОКУМЕНТОМ 

 

 
№ 
пор. 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові      Підпис  

   ознайомленої         
особи 

 

Дата  
ознайомлення 

 
 Примітки 
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

 

 

№ 
зміни 

№ аркуша/сторінки (пункт) Підпис особи, яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення           

змін 

Дата 
введення 

в дію 
 

зміненого 
 
заміненого 

 
нового анульова

ного 

        
        

        
        

        

        

        

        
        

        

        

 
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 

 
№ пор. Прізвище, ім’я та по- 

батькові 

 
Дата ревізії 

 
Підпис 

 
Висновок щодо 
адекватності 
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