РІШЕННЯ
засідання ЦМК ЛНМУ імені Данила Галицького
Протокол №1 від 09.03.2017 р.
Питання 1. Методичні аспекти у реалізації наскрізної програми «Загальна практика
– сімейна медицина».
Заслухавши та обговорившидоповідь завідувача кафедри сімейної медицини проф.
О.Н.Надашкевича «Методичні аспекти у реалізації наскрізної програми «Загальна практика –
сімейна медицина», Центральна методична комісія університету ухвалила:
1. Схвалити роботу кафедр і деканатів по виконанню Наскрізної Програми підготовки
студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів для оволодіння практичними
навичками та методиками, необхідними для подальшої роботи на посадах лікарів
«Загальної практики – сімейної медицини».
2. Створити робочу групу для оптимізації Наскрізної Програми підготовки студентів
медичних факультетів та лікарів-інтернів з «Загальної практики – сімейної медицини»
у складі: завідувач кафедри сімейної медицини (проф. О.Н.Надашкевич), завідувач
кафедри сімейної медицини ФПДО (проф. Ю.Г.Кияк), завідувач кафедри терапії №1 та
медичної діагностики ФПДО (проф. Є.Я.Скляров), завідувач кафедри Соціальної
медицини, економіки та ООЗ (проф. В.В.Рудень),декани медичних факультетів (доц.
Б.В.Дибас, проф. Ю.Я.Кривко), декан ФПДО (доц. О.Є.Січкоріз), голови профільних
методичних комісій з терапевтичних (проф. О.М.Радченко), хірургічних (проф.
В.П.Андрющенко), педіатричних (проф. Л.В.Беш) дисциплін, з профілактичної
медицини (проф. В.І.Федоренко). Робочій групі забезпечити оновлення Наскрізної
Програми підготовки студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів для
оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для подальшої
роботи на посадах лікарів «Загальної практики – сімейної медицини».
Відповідальні: декани факультетів
Термін: до 30.06.2017
3. Завідувачам профільних кафедр:
- Соціальної медицини, економіки та ООЗ (проф. Рудень В. В.)
- Організації і управління ОЗ ФПДО (проф. Любінець О.В.)
- Внутрішньої медицини №1 (проф. Абрагамович О.О.)
- Внутрішньої медицини №2 (проф. Радченко О.М.)
- Терапії №1 та медичної діагностики ФПДО (проф. Скляров Є.Я.)
- Педіатрії №1 (проф. Няньковський С.Л.)
- Педіатрії №2(проф.Беш Л.В.)
- Педіатрії і неонатології ФПДО (проф. Коржинський Ю.С.)
- Акушерства та гінекології (проф. Маркін Л.Б.)
- Акушерства, гінекології та перинатології ФПДО (проф. Пирогова В.І.)
- Хірургії №1 (проф. Лукавецький О.В.)
- Хірургії №2 (проф. Кобза І.І.)
- Хірургії та ендоскопії ФПДО (проф. Матвійчук Б.О.)
- Травматології і ортопедії (проф. Трутяк І.Р.)
- Урології ФПДО (проф. Борис Ю.Б.)
- Онкології і радіології ФПДО (проф. Фецич Т.Г.)
- Офтальмології ФПДО (д.м.н. Гудзь А.С.)
- Оториноларингології (доц. Цимар А.В.)
- Неврології (проф. Пшик С.С.)
- Невропатології і нейрохірургії ФПДО (проф. Паєнок А.В.)
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- Інфекційних хвороб (проф. Зінчук О.М.)
- Фтизіатрії і пульмонології (проф. Костик О.П.)
- Сімейної медицини (проф. Надашкевич О.Н.)
- Сімейної медицини ФПДО (проф. Кияк Ю.Г.):
- Анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО (проф. Підгірний Я.М.)
узгодити перелік практичних навичок, якими повинні володіти студенти медичних
факультетів та лікарі-інтерни з вимогами програм відповідних дисциплін; забезпечити їх
своєчасний облік у Книгах обліку практичних навичок студента та лікаря-інтерна.
Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: впродовж навчального року
4. Опрацювати методичні рекомендації щодо алгоритмів виконання необхідних
практичних навичок, у т.ч. у навчальному імітаційному центрі університету.
Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: до 30.06.2017
5. Продовжити міжнародну співпрацю з партнерськими установами з питань до- і
післядипломної підготовки сімейних лікарів
Відповідальні: декани, завідувачі кафедр
Термін: постійно
Питання 2. Удосконалення практичних навичок студентів випускних курсів
медичних факультетів у навчальному імітаційному центрі.
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Заслухавши та обговоривши доповідь директора навчального імітаційного центру
к.мед.нФлуда В.В. Центральна методична комісія ухвалила:
Роботу навчального імітаційного центру за звітний період визнати задовільною.
Рекомендувати навчальному імітаційному центру у співпраці з профільними
кафедрами включити заняття з симуляційного курсу в навчальному імітаційному
центрі у розклад циклів з терапії, хірургії, педіатрії та акушерства і гінекології для
студентів випускного курсу.
Передбачити для занять в навчальному імітаційному центрі з кожною групою:
 спеціальність «лікувальна справа», «медико-профілактична справа» - 2 дні з циклу
Внутрішня медицина
 спеціальність «педіатрія»- 2 дні з циклу «Педіатрія»
 по 1 дню з циклів Хірургія та Акушерство і гінекологія для усіх спеціальностей
Відповідальні: завідувачі кафедр,
директор навчального імітаційного центру
Термін: до 30.06.2017
Внести зміни у робочі навчальні програми дисциплін з урахуванням симуляційного
курсу. Опрацювати пропозиції щодо оцінювання засвоєння студентами практичних
навичок.
Відповідальні: завідувачі кафедр
Термін: до 01.06.2016
Розробити методичні рекомендації по організації освітнього процесу в навчальному
імітаційному центрі для викладачів.
Відповідальні: директор навчального імітаційного центру
Термін: до 30.06.2017
Профільним кафедрам розробити методичні рекомендації по відпрацюванню
практичних навичок для студентів відповідно до можливостей манекенів.
Відповідальні: завідувачі кафедр
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Термін: до 30.06.2017
7. Запровадити навчання викладачів-тренерів на сертифікованих курсах ALS і за
програмою «Навчи тренера» із залученням фахівців, які мають досвід навчання в
симуляційних центрах.
Відповідальні: директор навчального імітаційного центру
Термін: впродовж навчального року
Питання 3. Звіт про роботу профільної методичної комісії з медико-біологічних
дисциплін
Заслухавши та обговоривши Звіт голови профільної методичної комісії з медикобіологічних дисциплін проф. О.Д.Луцика та співдоповідь декана медичного факультету
№1 доц. Б.В.Дибаса – голови комісії з перевірки роботи профільної методичної комісії з
медико-біологічних дисциплін, Центральна методична комісія ухвалила:
1. Визнати роботу профільної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін
задовільною.
2. Голові профільної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін
 Організувати своєчасну підготовку, рецензування і затвердженняробочих
навчальних програм та комплексів навчально-методичного забезпечення для
студентів 2-х курсів з дисциплінмедико-біологічного профілю;
 Забезпечити оновлення навчальної та навчально-методичної літератури з
дисциплін медико-біологічного профілю, відповідно до нових вимог підготовки
фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти;
 Продовжити діяльність з удосконалення тестових завдань та підготовки
студентів до ліцензійного іспиту Крок 1.
Питання 4. Затвердження та рекомендація до друку навчальної літератури.
4.1.Рекомендувати до друку навчальний посібник «Математична обробка медикобіологічної інформації» для студентів медичних факультетів вищих навчальних закладів
освіти підготовлений на кафедріБіофізики. Автори: Е.І.Личковський, М.А.Пайкуш,
О.М.Маланчук.За редакцієюдоц. Е.І.Личковського (86 ст.).
Рецензенти:
 Професор кафедри Біофізики та біоінформатики Львівського національного
університету імені Івана Франка, д.б.н., професор Санагурський Д.І.
 Завідувач кафедри фізики і математики Львівського університету ветеринарної
медицини та технологій ім. С.З.Гжицького, проф. Я.І.Федишин
Навчальний посібник рекомендований до розгляду методичною комісією з фізикохімічних дисциплін ЛНМУ імені Данила Галицького (протокол №5 від 17.12.2015)
Довідка №484 від 23.02.2017 про проведення первинної експертизи на наявність
плагіату.

Голова ЦМК

Секретар ЦМК

проф. М.Р. Гжегоцький

доц. І.І. Солонинко
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