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Про виконання рішення 
Вченої ради 

На виконання рішення Вченої ради від 25 квітня 2019 року (п.1 «Про якість 
теоретичної та практичної підготовки студентів випускних курсів медичних, 
стоматологічного, фармацевтичного факультетів та коледжу»), -

Н А К А З У Ю : 

1. Доповідь проректора з науково-педагогічної роботи Геруша І.В. «Про 
якість теоретичної та практичної підготовки студентів випускних курсів 
медичних, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та коледжу» взяти до 
відома. 

2. Деканам медичних факультетів № 1 , № 2 , № 3 , № 4 , стоматологічного 
факультету, фармацевтичного факультету, директору коледжу і завідувачам 
випускаючих кафедр: 

2.1. Усунути до 10 травня 2019 р. недоліки в організації освітнього процесу, 
виявлені під час роботи комісії, а також сприяти покращанню виробничої 
дисципліни та забезпечити своєчасне виконання студентами-випускниками 
навчальних програм. 

2.2. З метою кращої підготовки до випускних іспитів та ЛІІ «Крок» 
забезпечити групові та індивідуальні консультації студентам на факультетах та у 
коледжі за відповідними графіками, особливу увагу приділити підготовці 
студентів «груп ризику». 

3. Деканам медичного факультету № 1 проф. Москалюку В.Д., 
стоматологічного факультету проф. Білоокому В.В. до 10 травня 2019 року: 

3.1. Розробити проекти положень про проведення об'єктивного 
структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) для студентів спеціальності 
«Медицина» («Лікувальна справа») та «Стоматологія» на медичних та 
стоматологічному факультетах та подати їх на затвердження ЦМК університету. 

3.2. Організувати подання навчально-методичних матеріалів для 
забезпечення проведення пілотного об'єктивного структурованого клінічного 
іспиту для студентів 4 курсу спеціальностей «Лікувальна справа» і «Стоматологія» 
(ОСКІ) на затвердження ЦМК університету. 



3.3. Спільно з деканом медичного факультету № 2 доц. Глубоченком В.Г. 
розробити та подати на затвердження розклад проведення ОСКІ для студентів 4 
курсу медичних факультетів № 1 та № 2, стоматологічного факультету. 

4. Завідувачам випускаючих кафедр: 
4.1. Обговорити на методичних нарадах кафедр результати перевірки 

теоретичної і практичної підготовки студентів випускних курсів, вжити заходів 
щодо підвищення ефективності освітнього процесу (термін виконання - до 10 
травня 2019 року). 

4.2. Здійснювати належний контроль за організацією якісної теоретичної та 
практичної підготовки студентів випускних курсів із залучення^ найбільш 
досвідчених науково-педагогічних працівників (термін виконання - упродовж 
року). 

4.3. Забезпечити постійне оновлення відео-, анімаційних та інструктивних 
матеріалів згідно з чинними національними та міжнародними регламентувальними 
документами методик відпрацювання основних практичних навичок, які 
виносяться на заключну атестацію, на сервері дистанційного навчання 
університету тоосНе.Ьзти.есІи.иа, у т.ч. для іноземних студентів (термін 
виконання - до 1 жовтня щороку). 

4.4. Особливу увагу приділяти відпрацюванню практичних навичок та 
алгоритмам надання невідкладної допомоги хворим відповідного профілю, 
дотримуючись вимог клінічних настанов та протоколів, затверджених МОЗ 
України, стандартизації лікарської (провізорської) діяльності за принципами 
доказової медицини під час усіх видів аудиторних занять, самостійної 
позааудиторної підготовки (термін виконання - упродовж року). 

4.5. До 18 червня 2019 року подати до навчального відділу пропозиції, 
погоджені з керівником навчально-тренінгового центру симуляційної медицини 
к.мед.н. Смандичем В.С., щодо проведення на базі Центру навчально-тренінгових 
занять і контрольних заходів у 2019-2020 н.р. ' 

4.6. Забезпечити підвищення кваліфікації викладачів випускових кафедр з 
метою проведення навчальних занять з використанням сучасних технологій 
навчання та симуляційних практик до 01.01.2020 р. 

5. Контроль за виконанням постанови покласти на проректора з науково-
педагогічної роботи Геруша І.В. 

Виконавець: 

Ректор Т.М.Бойчук 


