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Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ
А 43 в Україні та за кордоном : матер. наук.-практ. конф. з практики
студ. НФаУ та Коледжу НФаУ (6 квіт. 2017 р., м. Харків). –
Х. : НФаУ, 2017. – 92 с. – (Серія «Наука»).
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з практики студентів Національного фармацевтичного університету та коледжу НФаУ. Розглянуті вимоги до системи професійних
знань, умінь, навичок, особистісних, професійних якостей майбутніх
фахівців фармації. Представлені сучасні тенденції розвитку молодіжних
програм у фармації, напрями співробітництва університету з підприємствами, установам, організаціями фармацевтичної галузі з питань підвищення якості професійно-практичної підготовки фахівців фармації.
Наведені результати проходження практики студентів НФаУ та Коледжу НФаУ. Висвітлені проблемні аспекти виробничої практики як
важливої складової навчального процесу.
Для викладачів, студентів НФаУ, практичних представників фармації.
Матеріали подаються мовою оригіналу.
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При проходженні стажування, майбутні фахівці з якості приймають
участь у стандартизації та контролі усіх процесів СУЯ підприємства (верифікації, кваліфікації та валідації).
Практичні напрацювання студентів на стажуванні лягають в основу
підготовки випускової роботи. Розроблені форми документів та отриманні
результати зазвичай використовуються в роботі системи якості підприємства.
Виходячи з вищенаведеного, практична підготовка студентів спеціальності «Менеджмент» є необхідною для закріплення теоретичних знань
та вмінь отриманих на заняттях, а також надає можливість потенційним
роботодавцям оцінити знання та навички майбутніх фахівців на практиці.
Література:
1. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001:2009 – [Чинний з
2009-09-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 28 с. – (Національний стандарт України).
2. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів :
ДСТУ ISO 9000:2007 – [Чинний з 2008-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2008. – 29 с. – (Національний стандарт України).
3. Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) : СТ-Н
МОЗУ 42-4.3:2011 – [Чинний від 2011-10-03]. – К. : МОЗ України, 2011.
– 30 с. – (Настанова).
4. Лікарські засоби. Належна виробнича практика : СТ-Н МОЗУ 424.0:2013 – [Чинний від 2013-07-18]. – К. : МОЗ України, 2013. – 300 с. –
(Настанова).
5. Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції : СТ-Н МОЗУ 425.0:2014 – [Чинний від 2014-08-22]. – К. : МОЗ України, 2014. – 35 с. –
(Настанова).
6. Лікарські засоби. Належна практика зберігання : СТ-Н МОЗУ 425.1:2011 – [Чинний від 03.10.2011]. – К. : МОЗ України, 2011. – 19 с. –
(Настанова).
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ ОСВІТНЬОЇ
ПРОГРАМИ «ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
доц. Лебединець В.О., доц. Зборовська Т.В.
Кафедра управління якістю
На кафедрі управління якістю проходять підготовку студенти спеціальності «Менеджмент» освітньої програми «Якість, стандартизація та
сертифікація», які в процесі навчання отримують знання відносно впровадження та підтримки функціонування системи управління якістю (СУЯ)
на вітчизняних фармацевтичних підприємствах, процедур розробки доку65

ментації СУЯ, сертифікації, стандартизації фармацевтичної продукції,
проведення аудиту та інше. Для закріплення отриманих теоретичних знань
та практичних навичок наші студенти наприкінці навчання проходять
стажування (кваліфікація – магістр) або переддипломну практику (кваліфікація – спеціаліст).
Метою проведення виробничого стажування є закріплення знань та
навичок, отриманих протягом навчання, що здійснюється за рахунок порівняльного аналізу теоретичних положень з фактично застосовуваними підходами, методами й засобами, дослідженими студентами в діяльності організації, що є базою стажування.
На проходження стажування, студенту виділяється 135 годин, за які
він повинен ознайомитися з організацією, провести аналіз її діяльності
щодо діючої системи управління та методів забезпечення якості на кожному етапі виробництва продукції чи надання послуги. Цей процес здійснюється в три етапи:
 Підготовчий етап здійснюється під час останнього семестру з допомогою керівника випускової роботи (вибір теми, визначення змісту випускової роботи та оформлення документів щодо взаємодії з базою практики). Як правило, керівником виробничого стажування призначається
доцент чи професор Кафедри управління якістю НФаУ. У будь-якому разі
кожен студент одержує вичерпні консультації з проходження стажування
у керівника. На кінець останнього семестру навчання студент повинен мати чітке уявлення про мету та обсяг роботи, яку він виконуватиме. Всі робочі питання мають бути вирішені до початку стажування.
 Основний етап проводиться безпосередньо на базі стажування під
керівництвом керівника від бази практики. До кінця стажування студент
повинен успішно виконати всі поставлені завдання.
 Заключний етап відбувається протягом 3 днів після закінчення
основного етапу стажування студент повинен представити на випускову
кафедру звіт за результатами стажування та належно оформлений щоденник практики з характеристикою, печатками і підписами відповідальних
осіб від організації, що була базою стажування.
Проведення цього виду навчальної підготовки супроводжується програмою, яка максимально повинна відображати вимоги до практичних навичок молодих спеціалістів.
Нами розроблено програму, в яку виносяться теми, що розглядалися
на усіх попередньо вивчених дисциплінах:
 Структура організації та функції кожного підрозділу.
 Підходи до кадрового забезпечення та розвитку людських ресурсів відповідно до вимог стандарту ISO 9001.
 Документообіг системи управління якістю.
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 Процеси забезпечення ресурсами в організації (створення і підтримку належної інфраструктури та виробничого середовища).
 Визначення та оцінка ризиків для якості.
 Інтегровані моделі управління організацією.
 Процеси внутрішнього та зовнішнього аудитів, тощо.
Належне виконання цієї програми дасть змогу студентам придбати
необхідний практичний досвід, який вони зможуть використати у майбутній роботі за фахом.
Література:
Коваленко С. М., Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничого стажування студентів спеціальності 8.18010010 "Якість,
стандартизація та сертифікація". С. М. Коваленко, В. О. Лебединець,
О. С. Ромелашвілі, О. В. Сілін // Х.: Видавництво НФаУ, 2014. – 16 с.
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СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«МЕНЕДЖМЕНТ» ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ»
Таірова Т.А., доц. Зборовська Т.В.
Кафедра управління якістю
В умовах сучасного ринку праці, з урахуванням напрямку економічного спрямування України на євроінтеграцію, значно зростають вимоги до
підготовки кваліфікованих спеціалістів, здатних за умов мінливої
кон’юнктури приймати обґрунтовані управлінські рішення, які призводять
до стабільної роботи підприємства.
Одним з напрямів підготовки кадрів є процес стажування майбутніх
кадрів на базах потенційних роботодавців. Метою стажування є набуття
досвіду щодо вирішення професійних завдань, удосконалення умінь та навичок, вивчення та засвоєння нових технологій, техніки, набуття додаткових компетенцій.
Відповідно до чинного законодавства України вищим навчальним
закладам було надано право самостійно здійснювати міжнародну діяльність (обмін студентами), навчальні і науково-педагогічні стажування, як
в односторонньому порядку так і на основі двосторонніх домовленостей з
університетами, науковими установами або роботодавцями.
Порядок укладення договору про стажування і типову форму договору затверджує Кабінет Міністрів України. 22 січня 2013 року набув
чинності Порядок укладення договору про стажування студентів вищих та
учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в
установах та організаціях, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 16 січня 2013 року № 20.
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