РІШЕННЯ
засідання ЦМК ЛНМУ імені Данила Галицького
Протокол №1 від 10.02.2016 р.
Питання 1. Аналіз нових навчальних технологій на кафедрах стоматологічного
профілю.
Заслухавши та обговорившидоповіді декана стоматологічного факультету проф.
Р.З.Огоновського, декана ФПДО доц. О.Є Січкоріза,директора Медичного стоматологічного
центру доц. В.Я.Шибінського, Центральна методична комісія університету ухвалила:
1. Схвалити співпрацю кафедр стоматологічного профілю та Медичного
стоматологічного центру із забезпечення підготовки лікарів-стоматологів на до- і
післядипломному етапі.
2. Декану стоматологічного факультету посилити виконавчу дисципліну на факультеті та
відповідальність завідувачів кафедр за організацію освітнього процесу.
3. Рекомендувати деканам стоматологічного факультету та ФПДО, голові профільної
методичноїкомісії з стоматологічних дисциплін, завідувачам кафедр стоматологічного
профілю:
 Опрацювати пропозиції до нових стандартів вищої освіти за спеціальністю 221
Стоматологія та представити їх на розгляд відповідної робочої групи МОЗ
України.
Термін виконання: до 19.02.2016 р.
 Оновити робочі навчальні програми профільних стоматологічних дисциплін з
урахуванням сучасних вимог стоматологічної науки і практики, принципів
доказової медицини, кращих зразків світових освітніх програм.
Термін виконання: до 30.06.2016 р.
 Переглянути та оновити «Наскрізну програму» та «Індивідуальний план»
практичної підготовки здобувачів освіти за спеціальністю «Стоматологія»;
методичні матеріали щодо алгоритмів виконання практичних навичок
Термін виконання: до 30.03.2016 р.
 Широко використовувати можливості Медичного стоматологічного центру в
освітньому процесі для опанування здобувачами освіти практичних навичок і
сучасних технологій лікування стоматологічних захворювань.
Термін виконання: постійно
 Удосконалити систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на
стоматологічному факультеті (систематичний контроль освітньої діяльності
кафедр та моніторинг освітніх програм; впровадження сучасних освітніх
технологій; оцінка фахового рівня професорсько-викладацького складу;
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та регулярне оприлюднення
результатів цих оцінювань).
Термін виконання: впродовж навчального року.
 Продовжити роботу з удосконалення матеріально-технічного забезпечення
освітнього процесу на кафедрах стоматологічного профілю.
Термін виконання: постійно
Питання 2. Оптимізація проведення атестації випускників заочної форми навчання
за спеціальністю фармація.
Заслухавши та обговоривши доповідь голови профільної методичної комісії з
фармацевтичних дисциплінпроф. Б.П.Громовика, Центральна методична комісія
ухвалила:
1. Затвердити матеріали до атестаціївипускників 2016 рокуфармацевтичного
факультету заочної форми навчання.

2. Рекомендувати декану фармацевтичного факультету у співпраці з профільною
методичною комісією з фармацевтичних дисциплін:
 Оновити Положення про заочну форму навчання студентів фармацевтичного
факультету та Положення про порядок проведення атестації випускників
фармацевтичного факультету денної форми навчання.
Термін виконання: до 30.03.2016 р.
 Широко використовуватиінформаційні ресурси Університету, програму AdFarm
для підготовки студентівзаочної форми навчання до ліцензійних іспитів та
проведення контрольних заходів.
Термін виконання: впродовж навчального року.
 Опрацювати питання щодо виконання студентами заочної форми навчання
випускних кваліфікаційних робіт у 2016-2017 н.р.
Термін виконання: до 01.04.2016
Питання 3. Звіт про роботу профільної методичної комісії з післядипломної освіти
Заслухавши та обговоривши Звіт голови профільної методичної комісії з післядипломної
освіти доц. О.Є Січкоріза та співдоповідь голови комісії з перевірки роботи профільної
методичної комісії, Центральна методична комісія ухвалила:
1. Вважати роботу профільної методичної комісії з післядипломної освіти
задовільною.
2. Голові профільної методичної комісії з післядипломної освіти
 удосконалити роботу з підготовки лікарів-інтернів до ліцензійних інтегрованих
іспитів Крок 3
 посилити контроль за своєчасним оновленням та рецензуванням робочих
навчальних програм передатестаційних циклів і циклів спеціалізації;
 забезпечити оновлення навчальної та навчально-методичної літератури,
відповідно до нових навчальних планів і програм;
 у зв’язку з розробкою нових стандартів вищої медичної освіти провести
моніторинг освітніх програм і засобів діагностики дисциплін з урахуванням
розвитку нових технологій та потреб практичної охорони здоров’я.
Термін виконання: постійно
Питання 4. Рекомендація до друку навчальної літератури.
Рекомендувати до друку:
1.Навчальний посібник «Алгоритм підготовки до атестації випускників з навчальної
дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я» для студентів VI
курсу за спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія»,
7.12010003 «Медико-профілактична справа» галузі знань 1201 «Медицина»,
підготовлений колективом авторів В.В.Рудень, І.М.Ковальська, В.І.Дячишин,
О.Р.Ковальська, Н.Ф.Тімченко, Н.І.Заремба, С.П.Козій-Бределєва, І.В.Гупало; за ред.
Заслуженого лікаря України, д.м.н.проф.В.В.Рудень. - 201 с.
Рецензенти:
 Завідувач кафедри Соціальної медицини, економіки та ООЗ і медичного
правознавства
ДВНЗ«Івано-Франківський
національний
медичний
університет», д.м.н., професор Децик О.З.
 Завідувач кафедри Громадського здоров’я ДВНЗ «Ужгородський національний
університет», д.м.н. проф. Слабкийй Г.О.
Навчальний посібник рекомендований до розгляду методичною комісією з
Профілактичної медицини ЛНМУ імені Данила Галицького (протокол №5 від 05.11.2015)
Довідка №71 від 25.11.2015 про проведення експертизи на наявність плагіату.

2. Навчальний посібник «Збірник тестів «Менеджмент у фармації» Частина 1 для
студентів IV курсу фармацевтичного факультету, автори А.В.Горілик, С.Є.Прокіп - 72
с.
Рецензенти:
 В.о. зав. кафедри Організації та економіки фармації Одеського національного
медичного університету, к.ф.н., доцентУнгурян Л.М.
 Завідувач кафедри Управління та економіки фармації з технологією ліків
Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського,
д.м.н. проф. Грошовий Т.А.
Навчальний посібник рекомендований до розгляду методичною комісією з
Фармацевтичних дисциплін ЛНМУ імені Данила Галицького (протокол №3 від
31.08.2015)
Довідка №86 від 15.12.2015 про проведення експертизи на наявність плагіату.
3. Наскрізна програма виробничих практик за спеціальністю 7.12010005
«Стоматологія» для студентів ІІ-Vкурсів стоматологічного факультету. Автори
М.Р.Гжегоцький, І.І.Солонинко, Н.Б.Ярко, Р.З.Огоновський, Є.С.Варивода та інші.
Наскрізну програму розглянуто і схвалено профільною методичною комісією з
Стоматологічних дисциплін ЛНМУ імені Данила Галицького (протокол №5 від
05.11.2015)
Рецензенти:
 Завідувач кафедри терапевтичної стоматології ФПДО к.м.н., доц. Т.І.Пупін
 Доцент кафедри хірургічної та ортопедичної стоматології ФПДО к.м.н., доц.
І.М.Мигович
Наскрізна програма виробничих практик за спеціальностями 7.12010001
«Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична
справа» для студентів ІІ-Vкурсів медичних факультетів
Автори М.Р.Гжегоцький, І.І.Солонинко, Н.Б.Ярко, Б.В.Дибас, Ю.Я.Кривко, Є.С.Варивода
та інші. Наскрізну програму розглянуто і схваленопрофільними методичними комісіями з
Терапевтичних дисциплін (протокол №2 від 12.11.2015), з Хірургічних
дисицплін(протокол №60 від 06.11.2015) та з Педіатричних дисциплін (протокол №5
від15.11.2015
Рецензенти:
 Завідувач кафедри терапії №1та медичної діагностики ФПДО д.м.н., проф. Є.Я.Скляров
 Завідувач кафедри хірургії та ендоскопії ФПДО д.м.н., проф. Б.О.Матвійчук
4.

5. Наскрізна програма виробничих практик за спеціальністю «Фармація» для
студентів фармацевтичного факультету
Автори М.Р.Гжегоцький, І.І.Солонинко, Н.Б.Ярко, Б.П.Громовик та інші. Наскрізну
програму розглянуто і схвалено профільною методичною комісією з Фармацевтичних
дисциплін (протокол №1 від 26.01.2016)
Рецензенти:
 Завідувач кафедри фармакологїд.м.н., проф. О.Р.Піняжко
 Виконавчий директор Галицької фармацевтичної асоціації Н.В.Бик
Голова ЦМК

проф. М.Р. Гжегоцький

Секретар ЦМК

доц. І.І. Солонинко

