
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УКРАЇНИ 
ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ 

«БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

Про виконання рішення Вченої ради 

На виконання рішення Вченої ради від 24 жовтня 2019 року (п. 1 «Про 
діяльність коледжу БДМУ»), -

НАКАЗУЮ: 
1. Директору коледжу БДМУ доц. Грачовій Т. І.: 
1.1. Забезпечити активне проведення профорієнтаційної роботи серед 
випускників загальноосвітніх шкіл щодо вступу до коледжу БДМУ 
(упродовж 2019-2020 навчального року). 
1.2. Щомісячно аналізувати стан академічної та виробничої дисципліни 
студентів коледжу, оперативно вживати заходів щодо усунення виявлених 
недоліків (постійно). 
1.3. Забезпечити якісну підготовку студентів коледжу, які здобувають повну 
загальну середню освіту, до складання державної підсумкової атестації у 
формі ЗНО (постійно). 
1.4. Забезпечити якісну підготовку студентів коледжу зі спеціальності 223 
«Медсестринство» (ОКР - молодший спеціаліст) до складання ліцензійного 
іспиту «Крок М. Сестринська справа» з урахуванням показника успішного їх 
складання 55,5% (постійно). 
1.5. Забезпечити завершення підготовки ліцензійної справи щодо розширення 
провадження освітньої діяльності на початковому рівні (короткий цикл) 
вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (термін 
виконання - до 20 листопада 2019 року). 
2. Директору коледжу доц. Грачовій Т. І., завідувачам кафедр, де 

проводиться навчання студентів коледжу: 
2.1. Активізувати підготовку підручників та навчальних посібників з 
урахуванням потреб навчального процесу в коледжі (упродовж 2019-2020 
навчального року). 
2.2. Продовжити роботу щодо наповнення серверу дистанційного навчання 
електронними навчально-методичними матеріалами, їх удосконалення 
(упродовж 2019-2020 навчального року). 
3. Директору коледжу доц. Грачовій Т. І. та завідувачу кафедри 
терапевтичної стоматології доценту, к. мед. н. Батогу В. М. забезпечити 
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належні умови навчання для студентів за спеціальності 221 «Стоматологія» 
(освітній ступінь - молодший бакалавр) (постійно). 
4. Директору коледжу Грачовій Т.І. підготувати презентаційний матеріал 
(буклет, відео, флаєра) англійською мовою про коледж університету (термін 
виконання - до 29 грудня 2019 року). 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 
науково-педагогічної роботи доц. Геруша І. В. 

Ректор Т. М. Бойчук 

Виконавець: 
Директор у БДМУ 

Т.І. Грачова 

Погоджено: 
Проректор 3̂  
науковолпедагогічної роботи 

І.В.Геруш 

Провіднии юрисконсульт, юрисконсульт 
В. Б. Семків, М. І. Самойло 


