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ПОЛОЖЕННЯ 
про навчально-практичні центри 

Івано-Франківського національного медичного університету

1. Загальні положення

1.1. Навчально-практичні центри (надалі Центри, НПЦ) є навчально- 
виховними структурними підрозділами Івано-Франківського національного 
медичного університету (надалі Університет, ІФНМУ) створені на базах кафедр 
Університету та практичної охорони здоров’я і фармації.
1.2. Перелік НПЦ ІФНМУ:

- «Медицина»;
- «Стоматологія»;
- «Фармація»;
- «Фізична терапія, ерготерапія»;
- «Медсестринство».

Склад Центрів може розширюватись, до них можуть входити інші 
новостворені центри, діяльність яких відповідає основним положенням 
діяльності Центрів.
1.3. Метою діяльності Центрів є підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації здобувачів освіти на Освітніх програмах (ОП), створених на 
засадах доказової медицини і практичної фармації та рекомендаціях ВООЗ; 
удосконалення практичної підготовки студентів, інтернів, аспірантів та 
слухачів із застосуванням сучасних технологій відпрацювання та засвоєння 
практичних навичок.
1.4. Центри створюються наказом ректора Університету у відповідності до 
Статуту Університету. Головне призначення Центрів - навчання фахівців на 
додипломному рівні та безперервна післядипломна освіта з впровадженням 
системи відпрацювання практичних навичок контингентом, що навчається на 
високому професійному рівні.
1.5. У своїй діяльності Центри передбачають застосування симуляційно- 
тренінгового підходу до засвоєння та оволодіння практичними навичками 
та маніпуляціями, а також, мультидисциплінарне комплексування.
1.6. Центри підпорядковуються ректору Університету.
1.7. Керівництво Центрами здійснюється завідувачами профільних кафедр 
Університету.
1.8. Для забезпечення підготовки здобувачів освіти в рамках 
міждисциплінарної інтеграції до роботи в Центрах можуть залучатися, поряд із 
співробітниками Центрів (співробітниками кафедр, на базі яких створені 
Центри), фахівці інших кафедр Університету в межах виділених годин на 
відпрацювання практичних навичок із певної дисципліни та представники 
практичної охорони здоров’я і фармації.
1.9. У межах діяльності Центрів передбачається організація співпраці з іншими 
вищими медичними (фармацевтичним) навчальними закладами МОЗ України,
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НДІ України зі створенням спільних програм дистанційного навчання, 
телекомунікаційних програм, алгоритмів відпрацювання практичних навичок, 
розробки нових форм і методів проведення практичних занять із метою 
покращення ефективності засвоєння практичних навичок та оволодіння навиками 
роботи з медичною апаратурою і обладнанням та оснащенням аптек.
1.10. В організації роботи Центрів передбачається співпраця з 
професійними асоціаціями, державними та міжнародними фондами, 
благодійними та громадськими організаціями України та зарубіжжя.
1.11. Діяльність Центрів передбачає впровадження елементів дистанційного 
навчання у навчальний процес на додипломному рівні та в післядипломній 
підготовці спеціалістів.
1.12. У своїй діяльності Центри керуються законодавством України, 
нормативними актами МОЗ України та МОН України, Статутом 
Університету, наказами та розпорядженнями ректора Університету, а також, 
даним Положенням.
1.13. У Центрах ведеться обліково-звітна документація про діяльність 
Центрів, що відповідає їхній меті та завданням.
1.14. Рішення про організацію, реорганізацію, ліквідацію Центрів або їх 
перейменування приймає ректорат з урахуванням потреб Університету та 
рівня фінансування.

2. Основні напрямки роботи Центрів:

-  навчальний
-  організаційний
-  лікувально-діагностичний
-  реабілітаційний
-  аптечно-технологічний
-  інтеграційний

3. Основні функції та завдання Центрів:

3.1. Навчально-методична робота

3.1.1. Підготовка та затвердження в установленому порядку робочих 
навчальних програм в системі додипломної та післядипломної освіти фахівців.
3.1.2. Розробка та запровадження алгоритмів відпрацювання практичних 
навичок і маніпуляцій; алгоритмів контролю якості засвоєння та оволодіння 
практичними навичками.
3.1.3. Участь в удосконаленні освітньо-професійних (освітньо-наукових) 
програм із основним акцентом на практичну підготовку фахівців.
3.1.4. Здійснення додипломної підготовки здобувачів освіти відповідно до 
навчальних планів та програм і післядипломної освіти в інтернатурі, 
перепідготовки спеціалістів на курсах спеціалізації, підвищення кваліфікації,
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курсах тематичного удосконалення, інформації та стажування.
3.1.5. Впровадження системи безперервної професійної освіти на всіх етапах 
навчання в Університеті; впровадження нових форм і методів викладання 
дисциплін на основі концепції безперервного професійного розвитку спеціалістів.
3.1.6. Організація та впровадження елементів дистанційного навчання на 
додипломному рівні та в післядипломній підготовці спеціалістів із залученням 
профільних фахівців інших ЗВО України та закордонних партнерів.
3.1.7. Організація та проведення симуляційних тренінгів із 
відпрацюванням практичних навичок, навиків роботи із сучасним 
медичним, реабілітаційним і аптечним обладнанням та апаратурою.
3.1.6. Створення презентацій, тематичних навчальних фільмів, електронних 
посібників для проведення занять та тренінгів відповідно до передбачених 
завдань Центрів.

3.2. Лікувально-діагностична та реабілітаційна робота

3.2.1. Проведення діагностичної, лікувальної та реабілітаційної роботи в 
навчальному процесі під час практичних занять, залучення до неї контингенту, 
що навчається.
3.2.2. Підготовка та затвердження в установленому порядку, спільно з 
провідними спеціалістами практичної охорони здоров'я, протоколів 
моніторингу, діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів.
3.2.3. Впровадження у практичну охорону здоров'я телекомунікаційної 
медицини. Допомога в організації консультування складних випадків в on-line 
та телемедичному режимах.
3.2.4. Участь у проведенні клінічних, начально-практичних конференцій.

3.3. Аптечно-технологічна робота

3.3.1 Проведення заняття з аптечної технології ліків, з організації економіки 
фармації, технології лікарських засобів.
3.3.2 Оцінка якості приготовленого препарату згідно з нормативно-технічною 
документацією.
3.3.3 Дотримання умов зберігання та виду упаковки з метою забезпечення 
стабільності лікарських форм.
3.3.4 Проведення комплексу заходів, що забезпечують дотримання санітарного 
режиму в аптечних установах, та здійснення контролю за асептичним 
приготуванням лікарських форм.
3.3.5 Робота на обладнанні та апаратурі для одержання готових і проміжних 
продуктів.
3.3.6 Виявлення фізичних, хімічних та фармакологічних несумісностей, 
вирішення питання про можливість приготування і відпуску лікарських 
препаратів з урахуванням сумісності компонентів пропису.
3.3.7 Реалізація готових і екстемпоральних лікарських засобів.
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3.4. Організаційна робота

3.4.1 Участь у підготовці обласних та регіональних програм розвитку 
медицини, фізичної терапії і ерготерапії та фармації.
3.4.2 Участь в організації вітчизняних і міжнародних семінарів, тренінгів та 
науково-практичних конференцій.
3.4.3 Організація санітарно-освітньої роботи, участь у проведенні круглих 
столів, диспутів у засобах масової інформації, підготовка матеріалів для сайту 
Університету з питань практичної підготовки спеціалістів на додипломному 
та післядипломному етапі навчання.
3.4.4 Розробка критеріїв оцінки якості та ефективності засвоєння та оволодіння 
практичними навичками.
3.4.5 Розробка критеріїв ефективності роботи Центрів та підготовка звітів про 
діяльність Центрів.

3.5. Інтеграційна робота

У своїй роботі Центри взаємодіють з іншими підрозділами Університету:
- навчальним відділом - з організаційних питань проведення навчальних 

занять у Центрах, навчально-методичного забезпечення роботи Центрів;
- відділом ECTS та моніторингу якості освіти - з питань контролю якості 

засвоєння та оволодіння практичними навичками;
- клінічними кафедрами та відділом виробничої практики та сприяння 

працевлаштуванню випускників - з питань складання розкладів навчальних 
занять у Центрах, підбору оптимальних моделей фантомів, муляжів, 
тренажерів, медичної апаратури та інструментарію, аптечного обладнання, 
складання здобувачами освіти підсумкових контролів знань тощо;

- іншими структурними підрозділами Університету - з питань організації 
роботи Центрів.

4. Центри мають право

4.1. Вносити пропозиції адміністрації Університету щодо:
- співпраці на підставі угод з державними та недержавними організаціями, 

закладами, міжнародними та закордонними установами, творчими 
колективами та спеціалістами з питань практичної підготовки 
спеціалістів і підвищення кваліфікації фахівців у галузі медицини, 
фізичної терапії, ерготерапії та фармації;

- морального та матеріального заохочення працівників Центрів за зразкове 
виконання завдань і покладених на них функцій;

- придбання для потреб Центрів обладнання, тренажерів, фантомів, 
муляжів, меблів тощо.

4.2. Вносити пропозиції щодо покращення практичної підготовки здобувачів 
освіти, відпрацювання ними практичних навичок у достатньому обсязі.
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4.3. Використовувати у встановленому законодавством порядку майно, кошти 
та інші активи, добровільно передані фізичними та юридичними особами 
незалежно від їх форм власності та підпорядкування, для розвитку 
матеріально-технічної бази Центрів.

5. Управління Центрами

Управління роботою Центрів здійснюють завідувачі профільних випускних 
кафедр, на базах яких розміщені Центри, в межах своїх повноважень, що 
встановлені функціональними обов’язками.

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення про навчально-практичні центри Івано-Франківського 
національного медичного університету затверджуються наказом ректора .
6.2. Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання 
відповідного наказу за підписом ректора та затвердженням нової редакції.
6.3 Положення переглядається у разі зміни норм чинного законодавства чи 
відповідних внутрішніх документів.
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