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Про виконання рішення
Вченої ради
На виконання рішення Вченої ради від 29 серпня 2019 року (п.З «Про готовність
кафедр та служб університету до нового 2019-2020 навчального року»), НАКАЗУЮ:
1.
Завідувачам кафедр:
1.1.
Усунути виявлені під час перевірки недоліки до 1 вересня 2019 року.
1.2.
Забезпечити доопрацювання до 1 вересня 2019 року довідкової
навчально-методичної інформації щодо організації навчального процесу та
розмістити її на інформаційних стендах та сайтах кафедр, інформаційно-новинних
форумах електронних навчальних курсів серверу дистанційного навчання
університету.
1.3.
Забезпечити динамічне оновлення навчально-методичної інформації
для самостійної підготовки студентів всіх курсів всіх спеціальностей та всіх
факультетів,
лікарів(провізорів)-інтернів,
лікарів-слухачів
на
сервері
дистанційного навчання та на сайтах кафедр, а також її повноти, якості та
відповідності галузевим стандартам освіти та новим стандартам освіти, відповідно
до ліцензованих спеціальностей, на які розширено провадження освітньої
діяльності університету - 222 - Медицина, 221 - Стоматологія, 226 - Фармація.
Промислова фармація, 225 - Медична та психологічна реабілітація.
1.4.
Здійснити реалізацію дієвих заходів щодо покращання підготовки
студентів до складання Єдиного державного кваліфікаційного іспиту та його
компонентів (ЛИ «Крок», іноземної мови за професійним спрямуванням,
Міжнародного іспиту з основ медицини (фундаментальні дисципліни)) та ЛИ
«Крок 2» для студентів випускних курсів спеціальностей «Лікувальна справа»,
«Стоматологія» та «Фармація», ЛІІ «Крок 3» для лікарів(провізорів)-інтернів.
1.5.
Забезпечити подальшу організацію підготовки для отримання
сертифікатів відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на
рівні не нижче В2 викладачів, які залучені до підготовки іноземних студентів
англійською мовою.
2.
Завідувачам кафедр медицини катастроф та військової медицини,
акушерства і гінекології, педіатрії, неонатології та перинатальної медицини,
офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського, соціальної медицини та організації охорони
здоров'я, іноземних мов, фармакології, гігієни та екології, біоорганічної і
біологічної хімії та клінічної біохімії, біологічної фізики та медичної інформатики,
медичної біології та генетики, фармації, фармацевтичної ботаніки та
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фармакогнозії, фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, хірургічної стоматології та
щелепно-лицьової хірургії, терапевтичної стоматології, ортопедичної стоматології,
гістології, цитології та ембріології, анестезіології та реаніматології вжити дієвих
заходів щодо 100 % виконання усіма співробітниками кадрових вимог ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності до 1 вересня 2019 року.
3.
Директору бібліотеки Цимбал В.І. вжити заходів щодо забезпечення
студентів необхідною навчальною літературою до 10.09.2019 року.
4.
Адміністративно-господарській частині до 2 вересня 2019 року
усунути недоліки, виявлені перевіркою в гуртожитках та навчальних корпусах
університету.
5.
Центральній методичній комісії на черговому засіданні розглянути
питання щодо усунення недоліків, виявлених комісією з перевірки готовності
кафедр і служб університету до 2019-2020 н.р.
6.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з
науково-педагогічної роботи доці
Ректор

Виконавець:
Заступник начальника навчального відділу

