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1 СЛУХАЛИ: Звіт про роботу медико-профілактичного факультету.

УХВАЛИЛИ:
1. Вважати роботу медико-профилактичного факультету за 2015 рік
задовільною.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Посилити роботу деканату щодо контролю виконання запланованих
циклів, у тому числі, платних.
Здійснювати контроль відвідування занять слухачами на циклах ТУ, СП,
ПАЦ, відповідності занть, що проводяться, розкладу циклу.
Активізувати роботу опорних кафедр.
Своєчасно прохожити підвищення кваліфікації викладачам кафедр
факультету (або своєчасно подавати до відділу кадрів документи про
проходження підвищення кваліфікації).
В методичних розробках лекцій, практичних занять та семінарах
своєчасно поновлювати літературні джерела, більше представляти
навчально-методичні праці викладачів кафедр.
Покращити роботу на факультеті по складанню методичних
рекомендацій та посібників з грифом МОЗ України, приділити увагу
складанню методичних матеріалів для самостійної роботи слухачів,
циклів з елементами дістанційного навчання.

2. СЛУХАЛИ: Звіт про наукову діяльність кафедр Академії за 2015 рік.
Доповідач: проректор з наукової роботи, професор Більченко О. В.
УХВАЛИЛИ:
1. Визнати наукову роботу кафедр академії в 2015 році задовільною.
2. З метою покрашення якості наукових досліджень кафедрами академії
опрацювати рейтингову систему оцінки, зокрема щодо оцінювання
рівня публікацій з урахуванням рівня наукових видань.
3. На виконання Наказу МОЗ України провести внутрішній коркурс
наукових робіт для фінансування за рахунок коштів Державного
бюджету
4. Покращити роботу ЦНДЛ щодо забезпечення виконання науководослідних робіт докторантами та аспірантами академії
5. Провести роботу по включенню наукових видань академії до
наукометричних баз даних, в тому числі міжнародних
3.

СЛУХАЛИ: Звіт про
лабораторії за 2015 рік.

діяльність

Центральної

науково-дослідної
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УХВАЛИЛИ:
1. Вважати роботу Центральної науково-дослідної лабораторії за 2015
рік задовільною.
2. Розширити сферу використання ЦНДЛ як технічної бази для
проведення
наукових
досліджень,
насамперед,
кафедрами
лабораторного профілю.
4. СЛУХАЛИ: Звіт про роботу сектору моніторингу якості освіти.
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати роботу сектору моніторингу якості освіти за 2015 рік
задовільною.
2. Продовжувати роботу сектору моніторингу якості освіти за обраним
планом.
3. Удосконалювати внутрішню систему менеджменту якості освіти,
дотримуючись вимог стандарту ISO 9001.

