РІШЕННЯ
засідання ЦМК ЛНМУ імені Данила Галицького
Протокол №4 від 03.12.2015 р.
Питання 1. Оптимізація підготовки студентів з питань військової медицини.
Заслухавши та обговорившидоповідь завідувача кафедри медицини катастроф та військової
медицини доц. В.В. Чаплика, Центральна методична комісія університету ухвалила:
1. Схвалити роботу кафедри медицини катастроф та військової медицини
щодовідновлення підготовки офіцерів запасу в Університеті.
2. Рекомендувати завідувачу кафедри медицини катастроф та військової медицини:
 Опрацювати питання необхідності ліцензування діяльності з підготовки
офіцерів запасу.
Термін виконання: до 15.01.2016 р.
 Оновити навчальний план підготовки офіцерів запасу та привести його у
відповідність з вимогами МО та МОЗ України.
Термін виконання: до 15.01.2016 р.
 Представити для розгляду ЦМК робочий навчальний план на 2016/2017 н.р. і
програми навчальних дисциплін 2-го року з військово – медичної підготовки
офіцерів запасу.
Термін виконання: до 14.04.2016 р.
 Подати пропозиції щодо кадрового забезпечення викладання військовомедичних навчальних дисциплін «Організація медичного забезпечення військ» і
«Організація забезпечення військ медичним майном».
Термін виконання: до 15.06.2016 р.
 Продовжити роботу з удосконалення навчально-методичного та матеріальнотехнічного забезпечення освітнього процесу на кафедрі.
Термін виконання: постійно
3. Деканам медичних, стоматологічного, фармацевтичного факультетів, головам
методичних комісій постійно здійснювати моніторинг підготовки студентів на
профільних кафедрах з питань військової терапії; військової хірургії, травматології,
нейрохірургії; військової гігієни та епідеміології; військової фармації; вивчення
питаньпсихологічної реабілітації та соціальної роботи з постраждалими під час
військових дій.
4. Створити робочу групу фахівців профільних кафедр для опрацювання системи заходів
з підготовки до викладання військово-медичних дисциплін за програмою підготовки
офіцерів запасу у складі проф. В.П.Андрющенко, проф. О.В.Лукавецький, проф.
І.І.Кобза, проф. І.Р.Трутяк, проф. А.В.Паєнок, проф. О.М.Радченко, проф.Є.Я.Скляров,
проф. В.І.Федоренко, проф. Н.О.Виноград, доц. В.В.Чаплик. Робочій групі до
30.11.2016 р. представити пропозиції щодо організації військово-медичної підготовки
на профільних кафедрах.
Питання 2. Стратегія використання комп’ютерних технологій при підготовці
студентів на кафедрах медико-біологічного профілю.
Заслухавши та обговоривши доповідь голови профільної методичної комісії з медикобіологічних дисциплін та співдоповідь керівника відділу інформатизації О.В.Субботи,
Центральна методична комісія ухвалила:
1. Вважати роботу профільної методичної комісії та кафедр медико-біологічного
профілю щодо інформатизації освітнього процесузадовільною.






2. Рекомендувати деканам факультетів у співпраці з кафедрою медичної
інформатики (зав. кафедри доц. О.В.Бойко) та відділом інформатизації
Університету (керівник О.В.Суббота) забезпечити:
 Удосконалення інформаційно-освітнього середовища Університету.
 Створення системи безперервної підготовки викладачів та надання
кваліфікованої допомогикафедраму галузі комп'ютерних освітніх технологій і
систем дистанційного навчання.
 Широкого використанняінформаційних ресурсів Університету для підготовки
студентів до ліцензійних іспитів Крок1,2,3 та проведення контрольних
претестувань.
 Удосконалення корпоративної мережі гуртожитків, навчальних корпусів,
клінічних баз, бібліотеки на основі Інтернет-технологій з метою формування
умов для самостійної роботи студентів, реалізації принципу мобільності
навчання.
 Створення віртуального навчального середовища на рівні єдиного
інформаційного простору Університету.
Термін виконання: постійно
3. Рекомендувати завідувачам кафедр забезпечити:
Постійне оновлення та удосконалення інформаційного простору (веб-сайту)
кафедри (навчальні програми, навчально-методична та наукова література,
комп'ютерні комплекси, бази даних, банки тестових завдань, тощо).
Створення системи автоматизованого моніторингу самостійної роботи студентів та
її корекції.
Впровадження інтелектуальних технологій навчання та систем імітаційного
моделювання.
Використання в освітньому процесі програмного забезпечення на основі
імітаційних моделей, які дозволяють моделювати роботу різних систем організму.
4. Клопотати перед адміністрацією Університету про створення постійно діючого
семінару для викладачів кафедр з актуальних питань використання
інформаційних технологій в освітньому процесі.

Питання 3. Звіт про роботу ЦМК за 2015 рік та затвердження плану роботи ЦМК на
2016 рік
Заслухавши та обговоривши доповідь секретаря ЦМК про роботу комісії впродовж 2015
року, Центральна методична комісія ухвалила:
1. Схвалити роботу Центральноїметодичної комісії у 2015 р.
2. Включити у план роботи ЦМК на 2016 рік такі питання:
 Аналіз нових навчальних технологій на кафедрах стоматологічного профілю
 Оптимізація проведення атестації випускників заочної форми навчання за
спеціальністю Фармація
 Заходи для забезпечення високої якості теоретичної і практичної підготовки
студентів медичних факультетів з дисциплін терапевтичного профілю
 Аналіз методичного забезпечення навчального процесу для студентів
фармацевтичного факультету
 Аналіз навчально-методичного забезпечення атестації випускників 2017 року
 Аналіз ефективності підготовки студентів на кафедрах університету за
результатами атестації випускників та екзаменаційної сесії студентів. Шляхи
реалізації зауважень голів ДЕК.










Методичні аспекти забезпечення якості теоретичної і практичної підготовки
студентів медичних факультетів з дисциплін хірургічного профілю
Стан підготовки фахівців з спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина»
при первинній та вторинній спеціалізації в ході реформ практичної охорони
здоров’я України
Проблеми оптимізації навчального процесу та навчально-методичного
забезпечення підготовки студентів англомовного відділення
Про організацію та методичне забезпечення виробничої практики студентів
Звіт про роботу профільної методичної комісії з післядипломної освіти
Звіт про роботу профільної методичної комісії з гуманітарних дисциплін
Звіт про роботу профільної методичної комісії з фармацевтичних дисциплін
Звіт про роботу ЦМК за 2016 рік та затвердження плану роботи ЦМК на 2017 рік

Питання 4. Рекомендація до друку навчальної літератури.
Рекомендувати до друкунавчальний посібник з гігієни та екології «Збірник типових задач
діяльності, умінь і практичних навичок для студентів VI курсу медичних факультетів»,
підготовлений авторським колективом кафедри Гігієни та профілактичної токсикології за
ред. д.м.н., проф. Б.П.Кузьмінова і к.м.н., доц. Б.А.Пластунова (40 ст. комп’ютерного
тексту).
Б.П.Кузьмінов, Б.А.Пластунов, У.Б.Лотоцька-Дудик, Н.О.Крупка, В.М.Томків,
С.Т.Зуб, М.І.Завада, О.П.Касіян, О.М.Колінковський, М.О.Ковалів, А.Л.Зелений,
С.І.Матисік.
Рецензенти:
 Завідувач кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків НМАПО ім.
П.Л.Шупика, д.м.н., професор І.П.Козяріна
 Завідувач кафедри гігієни та екології №2ХНМУ, д.м.н., проф.І.В.Завгородній
 Завідувач кафедри загальної гігієни з екологією ЛНМУ імені Данила
Галицького д.м.н., проф. В.І.Федоренко
 Завідувач кафедри мікробіології ЛНМУ імені Данила Галицького д.м.н., проф.
О.П.Корнійчук
Навчальний посібник рекомендований до розгляду методичною комісією з
Профілактичної медицини ЛНМУ імені Данила Галицького (протокол №5 від
05.11.2015)
Довідка №74 про проведення експертизи на наявність плагіату.

Голова ЦМК

проф. М.Р. Гжегоцький

Секретар ЦМК

доц. І.І. Солонинко

