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Р І Ш Е Н Н Я  В Ч Е Н О Ї  Р А Д И

від 25.02.2020 р. № 2
м. Івано-Франківськ

З питання: про результати внутрішнього аудиту навчально-методичної, 
наукової та виховної роботи кафедри соціальної медицини та громадського 
здоров’я.

Заслухавши і обговоривши доповідь Голови комісії професора Поповича Ю.І. 
за результатами внутрішнього аудиту усіх напрямків і розділів роботи кафедри 
соціальної медицини та громадського здоров’я Вчена рада Університету 
одноголосно прийняла рішення:

1. Провівши аудит навчально-методичної, наукової, організаційної, 
виховної роботи та матеріально-технічної бази кафедри соціальної 
медицини та громадського здоров’я вважати її стан та роботу 
задовільною та залишити на контролі терміном на 1 рік.

2. Враховуючи особливе значення дисциплін, які викладаються на кафедрі, 
в системі підготовки лікарів та молодших спеціалістів усіх 
спеціальностей, за якими здійснюється навчання в Університеті, комісія 
вважає необхідною посилення роботи з кадрового забезпечення 
дисциплін, які викладаються на кафедрі:

— молодим викладачам (ас. Козак В.Я., Щирба М.О.) пройти навчання 
у Навчально-тренінговому центрі;

— з 2020 року на виконання Постанови КМУ про безперервний 
професійний розвиток НІШ всі викладачі зобов’язані постійно 
підвищувати свій рівень;

— для підвищення рівня педагогічної майстерності викладачам 
активізувати роботу з написання тез, статей, посібників на 
педагогічну тематику за профілем дисциплін, які вони викладають, 
особливо, з яких відсутні курси спеціалізації («Історія медицини», 
«Економіка охорони здоров'я», «Основи менеджменту з охорони 
здоров’я», окремих курсів ТУ, стажування тощо), а також 
активніше проводити майстер-класи, відкриті практичні заняття та 
заняття з вдосконалення дослідницьких навичок;

— англомовним викладачам пройти підготовку на відповідних курсах 
та отримати сертифікати знання мови рівня В1 і В2;
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-  щодо якісного складу звернути увагу на те щоб науково-педагогічні 
працівники, особливо, штатні мали не менше 4 пунктів у примітці з 
наявних напрацювань відомостей про якісний склад забезпечення 
освітніх програм.

Відповідальний виконавець: завідувачка кафедрою професор Децик 0.3. 
Термін виконання: упродовж року. Контроль за виконанням: перша 
проректорка проф. Ерстенюк Г.М.

3. Колективу кафедри продовжувати роботу з оптимізації навчального 
процесу з урахуванням особливостей викладання на різних факультетах і 
спеціальностях з використанням сучасних технологій та іноваційних 
методів навчання. Відповідальний виконавець: завідувачка кафедрою 
професор Децик 0.3. Термін виконання: упродовж року. Контроль за 
виконанням: перша проректорка проф. Ерстенюк Г.М.

4. З метою удосконалення матеріально-технічної бази продовжити ремонтні 
роботи на кафедрі: провести санітарну побілку стель та стін у деяких 
навчальних кімнатах та викладацьких на другому поверсі (5 приміщень), 
оскільки останні ремонти в них проводилися до заміни даху.
З урахуванням того, що на базі аудиторії №7 часто проводять науково- 
практичні конференції, збори трудового колективу, навчально-виробничі 
збори тощо, необхідно здійснити ремонт або обладнати лекційний зал 
сучасною аудіо системою та при можливості кондиціонером, 
інтерактивною дошкою та ліцензованою програмою статистичної 
обробки даних для навчання аспірантів. Відповідальні виконавці: 
завідувачка кафедрою, професор Децик 0.3.; адміністративно- 
господарський відділ; начальник відділу маркетингу і постачання 
Тріщ Р.І. Термін виконання: упродовж року. Контроль за виконанням: 
перша проректорка проф. Ерстенюк Г.М.

5. Особливу увагу звернути на підготовку до ліцензійного іспиту «Крок 2. 
Загальна лікарська підготовка» шляхом опрацювання тестових завдань, 
які використовуються для підготовки до складання даного іспиту та 
постійно оновлювати базу для складання ПМК завданнями з буклетів 
ліцензійного іспиту «Крок 2» останніх років, мобілізувати студентів на 
краще оволодіння знаннями з розділів, які входять до «Крок 2», оскільки 
останні три роки як серед вітчизняних так і іноземних студентів 
відмічається тенденція до зниження відсотка успішності з дисципліни. 
Відповідальний виконавець: завідувачка кафедрою професор Децик 0.3. 
Термін виконання: упродовж року. Контроль за виконанням: перша 
проректорка проф. Ерстенюк Г.М.

6. У робочих навчальних програмах, методичних вказівках для студентів та 
розробках для викладачів поновити список основної літератури, виданої 
впродовж п’яти років. Відповідальний виконавець: завідувачка кафедрою 
професор Децик 0.3. Термін виконання: до 01.09.2020р. Контроль за 
виконанням: перша проректорка проф. Ерстенюк Г.М.

7. Внести корективи до робочих навчальних програм стосовно розподілу 
балів для оцінювання індивідуальної роботи студентів відповідно до
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існуючого Положення про організацію освітнього процесу в Університеті 
і зобов’язати викладачів кафедри вести належний облік виконаних 
студентами завдань. Відповідальний виконавець: завідувачка кафедрою 
професор Децик 0.3. Термін виконання: до 01.06.2020р. Контроль за 
виконанням: перша проректорка проф. Ерстенюк Г.М.

8. Посилити видавничу діяльність кафедри шляхом написання підручників 
та навчальних посібників з дисциплін, які не забезпечені сучасною 
навчальною літературою. Відповідальний виконавець: завідувачка 
кафедрою професор Децик О.З. Термін виконання: упродовж року. 
Контроль за виконанням: перша проректорка проф. Ерстенюк Г.М.

9. Провести аудит стану виконання дисертаційних робіт здобувачами, 
закріпленими за кафедрою, з метою забезпечення виконання ними 
запланованих дисертаційних досліджень. Забезпечити належні умови 
виконання дисертацій співробітниками кафедри у встановлені терміни. 
Відповідальні виконавці: завідувачка кафедрою професор Децик О.З.; 
проректор з наукової роботи, професор Вакалюк І.П. Термін виконання: 
упродовж року. Контроль за виконанням: перша проректорка проф. 
Ерстенюк Г.М.

10.Забезпечити завершення комплексних наукових робіт кафедри, своєчасну 
здачу кінцевих звітів та планування нових досліджень з можливою 
перспективою залучення державного фінансування. Відповідальний 
виконавець: завідувачка кафедрою професор Децик О.З. Термін 
виконання: упродовж року. Контроль за виконанням: перша проректорка 
проф. Ерстенюк Г.М.

11.Ширше впроваджувати інтерактивні та дистанційні методи навчання. 
Відповідальний виконавець: завідувачка кафедрою професор Децик О.З. 
Термін виконання: упродовж року. Контроль за виконанням: перша 
проректорка проф. Ерстенюк Г.М.

12.Номенклатуру справ привести у відповідність до вимог Інструкції з 
діловодства, розмістити папки в одному місці, на папках чітко вказати
№ папки та перелік документів згідно номенклатури, доповнити їх 
відсутніми до окремих документів листами ознайомлення усіх 
працівників кафедри з ними. Відповідальний виконавець: завідувачка 
кафедрою професор Децик О.З. Термін виконання: упродовж року. 
Контроль за виконанням: першалтооректорка проф. Ерстенюк Г.М.

М.М.

Рішення Вченої ради №2 від 25.02.2020р.


