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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 
«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

« V 5 * 2019 р. Н А К А З № • 

Про виконання рішення 
Вченої ради 

На виконання рішення Вченої ради від 23 травня 2019 року (п.2 «Про роботу 
сектора моніторингу якості освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення»), -

н а к а з у ю : 
1. Завідувачу сектора моніторингу якості освіти та інформаційно-

аналітичного забезпечення доценту Ткач С.П.: 
1.1. Здійснювати контроль за виконанням щорічного плану роботи сектора 

моніторингу якості освіти та ІАЗ з усіх напрямів його діяльності, відповідно із 
завданнями та функціями, що закріплені «Положенням про сектор моніторингу 
якості освіти та ІАЗ Буковинського державного медичного університету» (термін 
виконання - постійно). 

1.2. Здійснювати організацію, планування та реалізацію заходів в рамках 
моніторингу якості освіти в університеті, спрямованих на покращання навчально-
пізнавальної діяльності студентів та лікарів (провізорів)-інтернів з різних 
навчальних дисциплін (термін виконання - постійно). 

1.3. Проводити моніторинг підготовки осіб, що навчаються, до ліцензійних 
інтегрованих іспитів Крок (ЛІІ Крок) шляхом проведення ректорських комплексних 
контрольних робіт за форматом ЛІІ (термін виконання - постійно). 

1.4. Надавати консультативну, методичну та технічну допомогу та 
забезпечувати координацію діяльності деканатів, відповідальних за моніторинг 
якості підготовки студентів та інтернів до складання ЛІІ (термін виконання -
постійно). 

1.5. Забезпечувати формування електронних баз та архівів тестових завдань 
різних років, динамічне оновлення та використання при підготовці методичних 
матеріалів контролю на паперових носіях, а також на порталі дистанційної 
підготовки до ЛІІ Крок для студентів та інтернів (термін виконання - постійно). 

1.6. Організувати анкетування студентів стоматологічного факультету за 
рівнем задоволеності якістю навчального контенту навчальних дисциплін СДН 
університету (термін виконання - 1 січня 2020 року). 

2. Провідному фахівцю сектора моніторингу якості освіти та ІАЗ Мельничуку 
О.М.: 

2.1. Завершити запуск у експлуатацію оновленого \¥ЕВ-сайту університету 
(Ьзти.есіи.иа ) (термін виконання - до 22 червня 2019 року). 



2.2. Провести модернізацію центрального телекомунікаційного вузла 
університету для забезпечення належного функціонування локальної мережі 
(термін виконання - до 1 вересня 2019 року). 

2.3. Здійснити організаційні заходи щодо побудови резервних каналів зв'язку 
до двох корпусів університету за адресами пл.Театральна,2, вул.О.О.Богомольця, 2 
(термін виконання - до 31 грудня 2019 року). 

2.4. Організувати проведення робіт по обладнанню всіх лекційних залів 
університету технічними засобами широкосмугового доступу до мережі Іпіетеї 
через М-Рі (термін виконання - до 1 грудня 2019 року). 

3.Завідувачам кафедр: 
3.1.Забезпечити оновлення на СДН університету ЕНК дисциплін, що 

викладаються на кафедрах, інформаційних та навчально-методичних матеріалів для 
організації освітнього процесу та для самостійної підготовки студентів до 
практичних занять, привести їх у відповідність новим стандартам освіти (освітньо-
професійним програмам спеціальностей), на основі змін парадигми вищої освіти в 
Україні - за принципами компетентнісного підходу (термін виконання - до 1 
вересня 2019 року). 

3.2. З метою підготовки до складання окремих компонентів Єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту для спеціальності 222 «Медицина» забезпечити 
використання тестувальних елементів курсів СДН університету шляхом уведення 
тестових завдань за форматом міжнародного іспиту з основ медицини (термін 
виконання - до 1 листопада 2019 року). 

3.3. З метою підготовки до складання окремих компонентів Єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту для спеціальностей 222 «Медицина», 221 
«Стоматологія» забезпечити динамічне наповнення навчальними матеріалами для 
організації та проведення ОСКІ, створивши тематичні розділи «Підготовка до 
ОСК(П)І» на електронних навчальних курсах СДН університету (термін виконання 
- упродовж навчального року). 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 
роботи Геруша І.В. 
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