
Рішення
ректорату ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет» 

від 12.12.2017 року

По питанню: про стан навчання студентів за спеціальністю «Фізична терапія, 
ерготерапія».

На підставі представлених даних та виступів в обговоренні даного питання Ректора 
університету проф. Рожка М.М., першого проректора проф. Ерстенюк Г.М, було прийняте 
наступне рішення:

1. Організацію навчання студентів за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» 
слід вважати задовільною.

2. Враховуючи важливе значення навчальних дисциплін професійної підготовки в 
системі підготовки фахівців за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія», 
необхідно розробити комплексний план розвитку матеріально-технічної бази 
забезпечення навчального процесу на кафедрах фізичної реабілітації, ерготерапії 
та фізичного виховання і загальної практики (сімейної медицини), фізичної 
реабілітації та спортивної медицини на період до 2019 року, яким передбачити:

• здійснити заявки на закупівлю необхідного обладнання для повноцінного 
забезпечення навчального процесу (згідно навчального плану). 
Відповідальний виконавець: завідувачі кафедр фізичної реабілітації, 
ерготерапії та фізичного виховання і загальної практики (сімейної 
медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини. Термін 
виконання: щорічно до кінця поточного року та півріччя наступного року. 
Контроль за виконанням: перший проректор проф. Ерстенюк Е.М.;

• здійснювати підготовку до друку методичних матеріалів, навчальних 
посібників і лекційних матеріалів із дисциплін, що викладаються на 
кафедрах фізичної реабілітації, ерготерапії та фізичного виховання і 
загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної 
медицини. Відповідальний виконавець: завідувачі відповідних кафедр. 
Термін виконання: постійно. Контроль за виконанням: перший проректор 
проф. Ерстенюк F.M.;

• створити навчально-практичний центр з ерготерапії на базі кафедри 
загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної 
медицини в приміщенні гуртожитку №4 (студентський профілакторій). 
Відповідальний виконавець: завідувач кафедри загальної практики (сімейної 
медицини), фізичної реабілітації та спортивної медицини професор Міщук 
B.F. Термін виконання: до 01.01.2019 р. Контроль за виконанням: перший 
проректор проф. Ерстенюк Г.М.

3. Колективам кафедр продовжити роботу з оптимізації навчального процесу з 
урахуванням особливостей викладання з використанням сучасних технологій та 
методів навчання, унаочнення лекцій та практичних занять. Відповідальний 
виконавець: завідувачі відповідних кафедр. Термін виконання: постійно. 
Контроль за виконанням: перший проректор проф. Ерстенюк Г.М.

4. При плануванні розкладів занять на кафедрах, які викладають навчальні 
дисципліни з професійної підготовки, передбачити поділ групи на клінічні 
підгрупи не більше 10 студентів, починаючи з 1 року навчання та проведення 
практичних занять у вигляді спарених занять. Відповідальний виконавець:



начальник навчального відділу Іванців М.О. Термін виконання: до 15.01.2018 р. 
Контроль за виконанням: перший проректор професор Ерстенюк Г.М.

5. Кафедрам подати кандидатури викладачів, які викладають або будуть викладати 
дисципліни згідно навчального плану, для підвищення кваліфікації з метою 
забезпечення навчання студентів. Відповідальний виконавець: завідувачі 
відповідних кафедр. Термін виконання: до 01.05.2018 р. Контроль за виконанням: 
перший проректор проф. Ерстенюк Г.М.

6. Кафедрам ширше використовувати свою сторінку на веб-сайті університету. 
Відповідальний виконавець: завідувачі відповідних кафедр. Термін виконання:


