РІШЕННЯ
засідання ЦМК ЛНМУ імені Данила Галицького
Протокол №2від 21.04.2016 р.
Питання 1. Заходи для забезпечення високої якості теоретичної і практичної
підготовки студентів медичних факультетів з дисциплін терапевтичного профілю.
Заслухавши та обговорившидоповідь голови профільної методичної комісії з терапевтичних
дисциплін проф. О.М.Радченко, Центральна методична комісія університету ухвалила:
1. Схвалити співпрацю методичної комісії з терапевтичних дисципліні профільних
кафедр.
2. Рекомендувати профільній методичній комісії з терапевтичних дисциплін:
 Проаналізувати Проект Галузевого стандарту вищої освіти підготовки магістрів
за спеціальністю 222Медицина, пропозиції представити на розгляд робочої
групи МОЗ України.
Термін виконання: до 30.04.2016 р.
 Оновити робочі навчальні програми дисциплін терапевтичного профілю з
урахуванням вимог нових стандартів вищої освіти, принципів доказової
медицини, кращих зразків світових освітніх програм.
Термін виконання: до 30.06.2016 р.
 Переглянути та оновити наскрізну програму практичної підготовки з дисциплін
терапевтичного профілю; методичні матеріали щодо алгоритмів виконання
практичних навичок.
Термін виконання: до 30.06.2016 р.
 Передбачити у робочих навчальних програмах з дисциплін «Пропедевтика
внутрішньої медицини», «Внутрішня медицина» та «Інфекційні хвороби»
написання та захист клінічної історії хвороби; розробити уніфіковані вимоги до
її оцінювання.
Термін виконання: до 30.05.2016 р.
 Продовжити роботу з удосконалення методичного забезпечення клінічних
практичних занять і самостійної роботи студентів.
Термін виконання: постійно
Питання 2. Аналіз методичного забезпечення навчального процесу для студентів
фармацевтичного факультету.
Заслухавши та обговоривши доповідь голови профільної методичної комісії з
фармацевтичних дисциплін проф. Б.П.Громовика, Центральна методична комісія
ухвалила:
1. Вважати задовільним стан методичного забезпечення освітнього процесу для студентів
фармацевтичного факультету.
2. Рекомендувати профільній методичній комісії з фармацевтичних дисциплін у
співпраці з відповідними кафедрами та деканатом:
 Проаналізувати Проект Галузевого стандарту вищої освіти підготовки магістрів
за спеціальністю 226 Фармація, пропозиції представити на розгляд робочої
групи МОЗ України.
Термін виконання: до 30.04.2016 р.
 Забезпечити підготовку та видання нових сучасних підручників і посібників (у
т.ч. електронних видань) з грифами МОН, МОЗ України та Вченої ради
Університету.
Термін виконання: впродовж навчального року
 Своєчасно оновлювати методичне забезпечення навчальних дисциплін,
закріплених за кафедрами,для вітчизняних та іноземних студентів.






Термін виконання: постійно
Проаналізувати ефективність використання інформаційних ресурсів
Університету, програмиAdFarm для підготовки студентів денної тазаочної
форми навчання. Удосконалити технічний супровід освітнього процесу і
впровадження інноваційних технологій навчання
Термін виконання:постійно
Посилити контроль своєчасності підвищення кваліфікації науковопедагогічного складу кафедр.
Термін виконання: постійно
Провести моніторинг якості надання освітніх послуг у 2015-2016 навчальному
році кафедрами фармацевтичного профілю.
Термін виконання: до 01.10.2016

Питання 3. Звіт про роботу профільної методичної комісії з гуманітарних дисциплін.
Заслухавши та обговоривши доповідь голови профільної методичної комісії з
гуманітарних дисциплін професора А.В.Магльованого та співдоповідь проф. О.Д.Луцика
– голови комісії з перевірки роботи профільної методичної комісії з гуманітарних
дисциплін, Центральна методична комісія ухвалила:
1. Роботу профільної методичної комісії з гуманітарних дисциплін за звітний період
визнати задовільною.
2. Рекомендувати профільній методичній комісії з гуманітарних дисциплін:
 Продовжити роботу щодо системного формування світоглядних і
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, загальнокультурної
підготовки здобувачів вищої освіти усіх факультетів, відповідно до
затвердженого Вченою радою Університету робочого навчального плану і
програм дисциплін.
Термін виконання: постійно
 Здійснювати систематичний контроль організації вивчення та стану
методичного забезпечення навчальних дисциплін гуманітарного та соціальноекономічного циклу.
Термін виконання: постійно
 Створити умови для вивчення англійської мови, як мови міжнародного
академічного спілкування, задля досягнення випускниками Університету рівня
В2 відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Термін виконання: впродовж навчального року
 Продовжити діяльність з підготовки, удосконалення та видання якісних
підручників, посібників, довідників, словників, методичних рекомендацій та
методичних вказівок.
Термін виконання: впродовж навчального року
 Забезпечити навчально-методичний супровід підготовки студентів до
проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості у відповідності до
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1045 та
наказу ректора університету № 571-з від 23.02.2016 р.
Термін виконання: до 30.05.2016
Питання 4. Аналіз навчально-методичного забезпечення атестації випускників 2016.
Заслухавши та обговоривши доповідідеканів медичного факультету №1 доц. Б.В.Дибаса,
медичного факультету №2 проф. Ю.Я.Кривка, стоматологічного факультету проф.
Р.З.Огоновського, фармацевтичного факультету проф. Б.П.Громовика, Центральна
методична комісія ухвалила
1. Затвердити екзаменаційні матеріали атестації випускників медичних,
стоматологічного та фармацевтичного факультетів, розроблені відповідно до
програми комплексних практично-орієнтованих випускних екзаменів.

Питання 5. Рекомендація до друку навчальної літератури.
Рекомендувати до друку:
1.Навчальний посібник «Вибрані питання дитячої алергології», авториЛ.В.Беш,
С.М.Недельська. - 160 с.
Рецензенти:
 Професор кафедри дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії ДВНЗ«ІваноФранківський національний медичний університет», д.м.н., професор
А.П.Юрцева
 Завідувач кафедри педіатрії №2 Української медичної стоматологічної академії,
д.м.н. проф. Т.О.Крючко
Навчальний посібник рекомендований до розгляду методичною комісією з педіатричних
дисциплін ЛНМУ імені Данила Галицького (протокол №2 від 11.04.2016)
Довідка №226 від 20.04.2016 про проведення первинної експертизи на наявність
плагіату.
2. Навчальний посібник «Екстемпоральне виготовлення ліків: організаційні та
технологічні аспекти», за ред. проф. О.М.Заліська, автори – О.М.Заліська,
М.В.Слабий,
Г.Ю.Яцкова,
Б.Л.Парновський,
А.І.Бойко,
О.Б.Блавацька,
Ю.В.Качерай, М.В.Лелека, К.І.Сметаніна, Я.О.Гриньків, С.О.Климишина,
І.Ю.Рев’яцький, О.З.Барчук, Н.М.Максимович, О.Б.Піняжко, Н.В.Бик, І.Г.Худзік. 150 с.
Рецензенти:
 Завідувач кафедри управління і економіки з технологією ліків Тернопільського
державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, д.фарм.н., професор
Т.А.Грошовий;
 Професор кафедри заводської технології ліків національного фармацевтичного
університету (м. Харків), д.фарм.н. проф. Д.І.Дмитрієвський;
 Професор кафедри організації і економіки фармації національної академії
післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (м. Київ), д.фарм.н. проф. В.В.Трохимчук
Навчальний посібник рекомендований до розгляду методичною комісією факультету
післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила Галицького (протокол №2 від 11.04.2016).
Довідка №314 від 19.04.2016 про проведення первинної експертизи на наявність плагіату.
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