
П Л А Н 

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти Медичного інституту на 2017-2018 н. р. 

 
№ Тема засідання Дата Доповідач 

1 ▪ Звіт про результати перевірки готовності кафедр 

Медичного інституту до 2017-2018 навчального року. 

▪ Внесення змін до складу Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

▪ Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

▪ Порядок розроблення та затвердження робочих освітніх 

програм; розроблення профілів освітніх програм для 

підготовки фахівців всіх освітніх рівнів за 

спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», 

«Педіатрія», «Громадське здоров'я», «Фізична культура 

і спорт», «Фізична терапія, ерготерапія». 

10.17 Прімова Л.О. 

Лобода А.М. 

2 ▪ Затвердження переліку дисциплін вільного вибору 

студентів від медичного інституту для формування 

загально-університетського каталогу на 2018-2019 рік. 

▪ Обговорення пропозицій щодо корекції семестрових 

навчальних планів на 2018-2019 н.р. за освітніми 

програмами «бакалавр» та освітніми програмами 

«магістр».  

▪ Корекція семестрових навчальних планів 7-8 семестр за 

освітніми програмами «бакалавр» із спеціальностей 

«Фізична терапія, ерготерапія», «Фізична культура і 

спорт», щодо збільшення кількості годин англійської 

мови. 

 

 

 

11.17 

 

 

Прімова Л.О. 

Єжова О. О. 

Сергієнко В. М. 

 

3 ▪ Затвердження керівників Робочих проектних груп 

(гарантів освітніх програм) та складу Робочих 

проектних груп за освітніми програмами, що 

започатковуються у 2018-2019 н.р. 

▪ Обговорення та затвердження освітніх програм, 

навчальних планів (НП), пояснювальних записок до НП 

за освітньо-професійними та освітньо-науковими 

програмами, що запроваджуються у 2018-2019 н.р. 

▪  Затвердження (перезатвердження) освітніх програм, 

навчальних планів та пояснювальних записок до НП 

спеціальностей, які проходять акредитацію у 2018 році. 

▪ Стан та перспективи розвитку видавничої діяльності та 

OSW у медичному інституті. 

▪ Обговорення структури електронного видання для 

підготовки студентів до кваліфікаційних іспитів  

12.17 Прімова Л.О. 

Бинда Т. П. 

Лахтін Ю. В.  

 

4 ▪ Обговорення та затвердження Положення про 

відпрацювання студентами медичного інституту 

пропущених занять версія 01. 

▪ Обговорення та затвердження переліку вибіркових 

дисциплін для студентів спеціальностей «Медицина», 

«Стоматологія», «Педіатрія», «Громадське здоров'я», 

«Фізична реабілітація» та «Фізична культура і спорт» 

на 2018-2019 н.р. 

▪ Результати проведення експерименту щодо апробації 

 

 

 

01.18 

 

Голубнича В.М. 

Прімова Л.О. 

Гребеник Л.І. 
Петрашенко В.О. 



впровадження моделі змішаного навчання у навчальний 

процес 

5 ▪ Стан впровадження системи якості освітньої діяльності: 

o Аналіз структури та змісту регламентів 

навчальних дисциплін та робочих програм на 

сайтах кафедр 

o Результати контролю здійснення кафедрами 

консультаційної роботи та якості організації 

аудиторної роботи 

3.18 Прімова Л. О. 

Голубнича В.М. 
 

 

 

6 ▪ Звіт про підсумки роботи Ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Медичного 

інституту на 2017-2018 н. р. 

6.18 Прімова Л. О. 

 

 

 

Директор 

медичного інституту:                                                                                                  А. М. Лобода 

 

Голова  

Ради з якості :                                                                                                              Л. О. Прімова 


