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Н А К А З
м. Чернівці

Про виконання рішення
Вченої ради
На виконання рішення Вченої ради від 26 вересня 2019 року п.1. «Про
клінічну підготовку студентів та опанування ними практичних навичок за підсумками
виробничих та навчальних практик у 2018 -2019 навчальному році та заходи щодо їх
покращання», НАКАЗУЮ:
1. Відділу виробничої практики:
1.1. Підготувати та видати методичні вказівки для керівників практики щодо
організації і проведення практики студентів медичних, фармацевтичного та
стоматологічного факультетів (за місяць до початку відповідної практики)..
1.2. Спільно із відділом міжнародних зв'язків продовжити роботу з організації
проходження студентами літньої виробничої практики за кордоном на базах
клінік університетів-партнерів та згідно із програмами обміну студентів (за
місяць до початку відповідної практики).

2. Завідувачам клінічних кафедр:
2.1. Заслухати на методичних нарадах кафедр звіти викладачів - керівників
практики про організацію та проведення практики в 2018-2019 навчальному
році, розробити навчальні програми з виробничої практики із урахуванням
практичних занять у Центрі симуляційної медицини впродовж 2019-2020
навчального року та подати їх на затвердження у відділ виробничої практики до
31.10.2019 року.

2.2. Визначити

кандидатури

досвідчених

викладачів для залучення до

керівництва виробничою практикою та прийому диференційованих заліків (в
т.ч. англійською мовою), підсумкових модульних контролів з практики у 20192020 навчальному році і подати на затвердження проректору з науковопедагогічної роботи до 01.12.2019 року.
2.3. Продовжити роботу з підготовки викладачів для проведення практичних
занять із стимуляційними сценаріями в умовах Центру стимуляційної медицини
(впродовж року).
2.4. Затвердити відповідальних осіб на кафедрах за контролем відпрацювання
на тренажерах і манекенах вмінь та практичних навичок, передбачених
програмою літньої виробничої практики (до 01.11.2019 року).

3. Головам
профілю -

предметно-методичних

комісій

з дисциплін

терапевтичного

професору Тащуку В.К., хірургічного профілю -

професору

Полянському І.Ю., з педіатричних дисциплін, акушерства та гінекології професору Кравченко О.В., зі сестринської справи та лабораторної діагностики
-

професору Плешу І.А., на засіданнях відповідних ПМК

обговорити

результати проведеного іспиту 08СЕ серед студентів 4 курсу медичних
факультетів,

розробити

план

заходів

із ліквідації

виявлених

недоліків

практичної підготовки студентів. Пропозиції подати проректору з науковопедагогічної роботи доценту Герушу І.В. до 01.11.2019 року.

4. Завідувачу відділу виробничої практики:
4.1. Провести підготовчу роботу щодо укладання угоди між Департаментом
охорони здоров'я ОДА Чернівецької області та ВДНЗУ БДМУ (до 30.12.2019
р.) та затвердження переліку баз практики, укладання з керівниками базових
установ відповідних угод і розподілу студентів на бази практики (за місяць до
початку відповідної практики ).
4.2. Провести виробничі збори студентів медичних, стоматологічного та
фармацевтичного факультетів, з обговоренням порядку проведення виробничої

практики, методики проведення та складання диференційованих

заліків,

підсумкових модульних контролів та критеріїв оцінки практичної підготовки
студентів (за місяць до початку відповідної практики).

5. Завідувачу кафедри ортопедичної стоматології професору Бєлікову О.Б.
забезпечити укладання угод із лікувально-профілактичними закладами міста
Чернівці та Чернівецької області на проведення виробничих практик з
ортопедичної

стоматології

всіх

студентів

3-5

курсів

спеціальності

«стоматологія» (до 01.12.2019 року).

6. Деканам медичних, стоматологічного та фармацевтичного факультетів
подати у відділ виробничої практики списки студентів - за два місяці до
початку

практики,

та

залікові

відомості

-

за

10

днів

до

початку

диференційованих заліків та підсумкових модульних контролів.

7.

Навчальному

відділу

здійснювати

постійний

контроль

та

надавати

організаційно-методичну допомогу кафедрам та базам практики щодо якісного
планування, методичного забезпечення та проведення виробничої практики.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти проректора з науковопедагогічної роботи доцен™
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