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Актуальні питання практичної підготовки студентів НФаУ
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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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 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.
УДК 658.562.6
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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Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року
№ 5067-VI певною мірою сприяє вирішенню питання працевлаштування
випускників навчальних закладів на перше робоче місце. Зокрема, у статті
29 цього Закону сказано, що студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, котрі здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» і продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування
за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час.
Стажування є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки
фахівців. Саме тому, воно надає можливість покрокового оволодіння майбутньою спеціальністю.
Основною метою виробничого стажування студентів спеціальності
«Менеджмент» освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація» є практична реалізація здобутих знань та умінь на об’єкті проходження стажування; придбання та закріплення практичних навичок при
виконанні тих чи інших робіт, специфічних для фахівців з управління якістю, стандартизації та сертифікації.
Базою стажування, при підготовці фахівців даного профілю, зазвичай використовують виробниче підприємство, але не є виключенням організації, що надають послуги. Головною умовою для таких баз є функціонуюча система управління якістю (СУЯ), або така, що впроваджується.
На таких підприємствах студенти одержують цінну практичну інформацію щодо підходів і методів проектування, розробки, впровадження, сертифікації та постійного удосконалення систем управління на конкретних
прикладах. Студенти мають змогу ознайомитися із застосуванням методів
уніфікації, стандартизації та підтвердження відповідності на всіх етапах
створення продукції (товарів, послуг), включаючи організацію системи
контролю й забезпечення якості протягом виробничого процесу.
Крім того, аналіз та узагальнення інформації, що студент отримує
під час виробничого стажування допомагає підготуватися до написання
випускової роботи. Практичні роботи, які виконуються, мають значення і
для самої бази стажування та наглядно демонструють потенційним роботодавцям навички майбутніх співробітників. Це дає змогу подальшого
працевлаштування випускникам спеціальності «Менеджмент».
Література:
1. Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 «Про вищу освіту».
2. Закон України № 5067-VI від 05.07.2012 року «Про зайнятість населення».
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