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Н  А  К  А  З 
Від  "28"  листопада  2014 р.                            №  942-д 

 

Про організацію навчання за програмою  

підготовки офіцерів запасу 
 

На виконання доручень Кабінету Міністрів України від 03.05.2014 № 15076/1/1-14, 

Міністерства охорони здоров`я України № 0801-47/14524 від 27.05.2014 і № 23-01-9/111 від 

30.05.2014,  рішення Вченої ради ІФНМУ  від 28.10.2014 (протокол № 16)  та на підставі заяв 

студентів першого і другого курсів медичного та другого курсу стоматологічного факультетів, які 

виявили бажання навчатись за програмою підготовки офіцерів запасу. 

НАКАЗУЮ: 

1. Навчання студентів  першого і другого курсів медичного та другого курсу 

стоматологічного факультетів за програмою підготовки офіцерів запасу розпочати згідно 

навчальних планів підготовки в другому та четвертому семестрах 2014-2015 навчального 

року за розкладом курсів за вибором.   

2. Навчальному відділу університету: 

- передбачити в розкладах навчальних занять для студентів першого і другого курсів 

медичного та другого курсу стоматологічного факультетів на другий та четвертий 

семестри в переліку курсів за вибором заняття з військової та військово-медичної 

підготовки; 

- провести перерахунок річного педагогічного навантаження науково-педагогічних 

працівників, залучених до викладання даних курсів за вибором. 

3. Деканам медичного і стоматологічного факультетів сформувати навчальні групи з числа 

студентів першого та другого курсів, які виявили бажання навчатись за програмою 

підготовки офіцерів запасу і подали відповідні заяви, згідно додатку.  

4. Відповідальному за навчальний процес за програмою підготовки офіцерів запасу доценту 

кафедри екстреної та невідкладної медичної допомоги, медицини катастроф полковнику 

медичної служби запасу Паращуку Л.Д.: 

- до  31.05.2015 року  сформувати особові справи студентів та організувати проведення  

медичного обстеження військово-лікарськими комісіями на предмет придатності до 

навчання за станом здоров`я таких студентів.  

- в термін до 31.12.2014 року підготувати робочі програми і комплекси необхідної 

навчально-методичної документації. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
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Розподіл студентів І та ІІ курсів медичного факультету 

 на групи для навчання на курсах за вибором 

за програмою підготовки офіцерів запасу 

 

 


