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^Про виконання рішення
Вченої ради
На виконання рішення Вченої ради від 28 листопада 2019 року (п. 2 «Про
науково-педагогічну діяльність фармацевтичного факультету»), НАКАЗУЮ:
1. Декану фармацевтичного факультету доц. Н.М. Паліброді, завідувачам
кафедр, які забезпечують навчальний процес на фармацевтичному факультеті
забезпечити:
1.1. Якісну практичну і теоретичну підготовку студентів, які навчаються на
фармацевтичному факультеті; щомісячно аналізувати стан академічної успішності
та виробничої дисципліни студентів, оперативно реагувати на виявлені недоліки,
забезпечити зростання показника якісної успішності (термін виконання постійно).
1.2. Якісну підготовку студентів до складання компонентів Єдиного
державного кваліфікаційного іспиту (СДКІ) та ліцензійного інтегрованого іспиту
Крок 2. «Фармація» (термін виконання - упродовж 2019-2020 н.р.).
2. Завідувачам кафедр, які забезпечують навчальний процес на
фармацевтичному факультеті забезпечити:
2.1. Якісну підготовку підручників, навчальних посібників та інших
навчально-методичних матеріалів для студентів фармацевтичного факультету з
урахуванням потреб навчального процесу та підготовки до СДКІ (термін
виконання - відповідно до плану видання).
2.2. Оновлення навчально-методичних матеріалів на сервері дистанційного
навчання для студентів денної та заочної форми навчання, в т.ч. для підготовки
студентів до СДКІ (термін виконання - до 31.12.2019 р.).
3. Завідувачам кафедр фармацевтичного факультету забезпечити:
3.1. Своєчасне та якісне виконання дисертаційних робіт та збільшення
кількості викладачів, що мають науковий ступінь та вчене звання (термін
виконання - відповідно до плану підготовки).
3.2. Виконання усіма науково-педагогічними працівниками вимог наукової
та професійної активності, які передбачені Ліцензійними умовами провадження
освітньої діяльності закладів освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів
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України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 травня
2018 р. № 347) (термін виконання - до 31.12.2019 року).
3.3. Якісну підготовку студентів для участі у II етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади та конкурсу студентських наукових робіт (термін
виконання - упродовж 2019-2020 н.р.).
3.4. Покращення матеріально-технічного оснащення кафедр факультету та
умов для забезпечення навчального процесу, в т.ч. шляхом своєчасного подання
електронних заявок у тендерний комітет (термін виконання - квітень-травень
2020 р.).
3.5. Якісне проведення профорієнтаційної роботи серед випускників
загальноосвітніх шкіл та медичних коледжів м. Чернівці, Чернівецької^ та
прилеглої областей (термін виконання - відповідно до плану профорієнтаційної
роботи).
3.6. Залучення співробітників кафедр та студентів факультету до участі у
грантових програмах та програмах академічної мобільності (термін виконання постійно).
4. Декану фармацевтичного факультету доц. Н.М. Паліброді заслуховувати
на засіданнях вченої ради факультету звіти завідувачів кафедр про реалізацію
пунктів даного рішення (термін виконання - відповідно до плану засідань вченої
ради факультету).
5. Декану фармацевтичного факультету доц. Н.М. Паліброді спільно з
проректором з міжнародних зв'язків доц. М.І. Грицюк розробити план заходів із
залучення іноземних громадян на навчання за спеціальністю 226 «Фармація,
промислова фармація» (термін виконання - до 1 лютого 2020 р.).
6. Декану фармацевтичного факультету доц. Н.М. Паліброді, завідувачам
кафедр, які забезпечують навчальний процес на факультеті, спільно з навчальним
відділом, забезпечити підготовку до проходження акредитації освітньої програми,
за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на факультеті (рівень
освіти - «магістр», спеціальність «Фармація») (термін виконання - до травня
2020 р.).
7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науковопедагогічної роботи доц. І.В. Геруша.
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